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SKOÐUN Misráðið er að hafa ekki
sérstakan umhverfisráðherra, skrifar
Guðmundur Andri. 13

MENNING Danssveitin GusGus
kemur í fyrsta sinn fram á Þjóðhátíð í
Vestmannaeyjum í ár. 26

SPORT Mikilvægi leiks KR-inga í
kvöld er meira en margur heldur
þegar menn skoða söguna. 20
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FRÉTTIR

Cannes-hátíðinni er lokið:

Hvalfjörður
hlaut verðlaun
MENNING Íslenska stuttmyndin
Hvalfjörður hlaut sérstök dómnefndarverðlaun á kvikmyndahátíðinni í Cannes, sem lauk í gær.
Myndin er eftir Guðmund Örn
Guðmundsson og hún er aðeins
þriðja íslenska stuttmyndin til að
vera valin til þátttöku á hátíðinni.
Franska kvikmyndin Blue is the
Warmest Colour hlaut Gullpálmann, aðalverðlaun hátíðarinnar,
í ár. Myndin hefur verið umdeild,
en í henni er sagt frá ástum
lesbísks pars. Amat Escalante var
valinn besti leikstjórinn og leikararnir Bruce Dern og Berenice
Bejo voru valin best.
- þeb

Auka öryggi kafara
Þjóðgarðsvörðurinn á Þingvöllum
hefur kært norskan kafara sem var
bjargað frá drukknun í Silfru. Auka á
öryggi kafara á staðnum. 2
Hafnfirðingar ósáttir Bæjaryfirvöld
í Hafnarfirði mótmæla aukinni vatnsvinnslu Reykjavíkur og Kópavogs í
Vatnsendakrikum. 4
Feður flengja frekar Ný íslensk
rannsókn sýnir að feður eru um
tvisvar sinnum líklegri til að flengja
börnin sín. 6
Tré í brennsluofn Nýtt tímabil í
skógrækt sem atvinnugrein er hafið.
Elkem fær á annað þúsund tonn trjáa
til brennslu. 8

12

HAUKUR FREYR ÁSGEIRSSON Sonur

gröfumannsins skoðar sig um.
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MYND/KRISTÍN HÁVARÐSDÓTTIR
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Snjóblásari í vorverkunum:

Blæs burt fimm
metra sköflum

Hvassast V-til Í dag má búast við NA 1015 m/s vestan til en hægari vindi annars
staðar. Rigning A- og N-lands, slydda NV-til
en úrkomulítið SV-til. 4

SAMGÖNGUR „Ég á eftir að fara

SYNT Í SJÓNUM Hestamannafélagið Sleipnir hélt árlega sundreið sína á laugardaginn við ströndina á Stokkseyri. „Hér á árum
áður var þetta gert til að aﬂúsa hestana en nú er þetta bara í gamni gert,“ segir Kjartan Ólafsson, formaður Sleipnis. Sjálfur tók
hann þátt í sinni fyrstu sundreið fyrir árið 1970 og segir hefðina ná enn lengra aftur.
MYND / OLGEIR ANDRÉSSON.
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Meint svik starfsfólks í
skattaskjólum könnuð
Fjöldi íslenskra starfsmanna hjá aflandsfélögum í skattaskjólum greiddi ekki skatt
á Íslandi. Rannsókn á fjórða tug skattaskjólsmála lokið hjá skattrannsóknarstjóra.
SKATTUR Rannsókn er hafin á

Samfestingur
Kr. 3.990.-

KRINGLUNNI • SÍMI 551 3200

meintum skattsvikum tuga einstaklinga sem störfuðu hjá aflandsfélögum í eigu íslenskra aðila
í erlendum skattaskjólum. Rannsóknin leiðir af athugun á félögunum sem slíkum.
„Við erum yfirleitt ekki að skattleggja aflandsfélög heldur einstaklinga vegna þess ávinnings sem
þeir höfðu af því að setja starfsemi sína í aflandsfélög,“ segir
Gunnar Thorberg, forstöðumaður rannsóknasviðs. Við rannsókn
okkar á örfáum aflandsfélögum
úti í heimi kom í ljós að hjá þeim
störfuðu margir án þess að greiða
skatt hér. Þessum málum erum við
að vinna í núna.“
Á fimmta tug svokallaðra
skattaskjólsmála hafa verið til
rannsóknar hjá skattrannsóknarstjóra frá því skömmu eftir hrun.

Rannsókn á fjórða tug mála er
lokið og hafa flest fengið endurákvörðun hjá ríkisskattstjóra. Sjö
voru send sérstökum saksóknara.
Þremur málum var lagt, að sögn
Gunnars.
Hann greinir frá því að í sumum
málanna sé um að ræða hundraða
og jafnvel milljarða króna hagnað
sem ekki hafi verið greiddur réttur skattur af. „Rannsóknir þessara
mála hafa gengið vel þrátt fyrir að
mörg hver hafi verið umfangsmikil og flókin.“
Starfsmönnum embættis skattrannsóknarstjóra var fjölgað fljótlega eftir hrun. „Við vorum um 20
og fengum fjármagn til að ráða
tíu starfsmenn til viðbótar. Þetta
hefur hjálpað gríðarlega mikið en
æskilegt væri að við værum fleiri
í ljósi verkefnastöðu embættisins.
Ég hef starfað hér í 20 ár og hef

Við rannsókn okkar
á örfáum aflandsfélögum
úti í heimi kom í ljós að
hjá þeim störfuðu margir
án þess að greiða skatt
hér.
Gunnar Thorberg
forstöðumaður rannsóknasviðs
skattrannsóknarstjóra

aldrei upplifað jafnmikinn fjölbreytileika í málum.“
Auk skattaskjólsmála og afleiðuviðskipta, til dæmis gjaldmiðlaskiptasamninga, eru fjöldamörg
önnur skattsvikamál til rannsóknar. „En það er sérstaklega í sambandi við skattaskjólsmálin sem
mörg önnur mál hafa verið opnuð
hjá okkur.“
ibs@frettabladid.is

niður Mjóafjarðarmegin og þar
eru nú yfirleitt stærstu skaflarnir. Fúsi á Brekku kom hér á vélsleðanum sínum í dag og sagðist
búast við að þeir yrðu upp undir
sjö metrar,“ segir Ásgeir Jónsson
sem frá því á þriðjudag hefur rutt
snjóalög vetrarins á veginum frá
Fagradal í Mjóafjörð.
Ásgeir reynir að hitta á veginn
eftir minni því engir gps-punktar eru til um leiðina. „Ég er hálfur Mjófirðingur því móðir mín er
fædd þar og er búinn að fara þetta
nokkuð oft. Þannig að maður er
nokkurn veginn með þetta í hausnum,“ segir hann.
- gar / sjá síðu 4
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Engin sérstök hlýindi í kortunum næstu daga en mögulega í næstu viku:

Óeirðum að mestu lokið:

Hlýrra á heiðinni en í Reykjavík

Leita sökudólga
í Stokkhólmi

VEÐUR „Það er nú ekki komið neitt

Ólafur, er ekki of mikið í lagt
að hafa göngin vatnsheld?
„Nei, við Kópavogsbúar viljum hafa
allt okkar á þurru.“
Ólafur Þór Gunnarsson, bæjarfulltrúi VG
í Kópavogi, fékk samþykkta tillögu um að
kannað verði hvort setja megi áformaðan
hjóla- og göngustíg yfir Fossvog í gegnsæ og
vatnsheld göng í stað þess að brúa voginn.

sumar þannig, en það má segja að
eftir næstu helgi séu góðar horfur.
Það er bara svo langt í það að við
verðum að sjá hvað verður úr því,“
segir Haraldur Eiríksson veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands.
Samkvæmt langtímaspám verður oft hlýrra á Holtavörðuheiði en
í höfuðborginni á næstu tíu dögum.
Haraldur segir það þó ekki óvenjulegt í suðlægum áttum. „Þá er ekkert skrýtið að það verði hlýrra
jafnvel uppi á heiði en í bænum. Að

jafnaði er nú samt hlýrra í bænum.“
Íslendingar bíða margir hverjir
óþreyjufullir eftir sumarveðri, en
Haraldur bendir á að samkvæmt
almanakinu vari vorið út maí. „Ég
sé ekki að það verði sérstök hlýindi á landinu fyrr en seint í vikunni. Það má segja að eftir daginn í dag lægi vindinn og það verði
meinlaust og aðgerðalítið veður, en
engin sérstök hlýindi. Þau er ekki
að sjá nema að það gæti verið orðið
dálítið vel hlýtt á Norður- og Norðausturlandi á fimmtudaginn. - þeb

EKKI SUMAR OG SÓL Veðurfræðingur-

inn minnir á að vorið varir út maí, og
svo virðist sem betra veður gæti verið í
kortunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SVÍÞJÓÐ, AP Lögreglan í Stokkhólmi leitar nú þátttakenda í
óeirðum undanfarinnar viku. Tilkynnt hefur verið um 220 glæpi
sem framdir voru í óeirðunum.
Um 60 manns hafa þegar verið
handteknir vegna glæpa sem
tengjast óeirðunum, en flestum hefur verið sleppt aftur.
Kjell Lindgren, talsmaður lögreglunnar, segir að „skipulagðir
óeirðaseggir, vanir glæpamenn
og unglingar“ hafi tekið þátt í
skemmdarverkunum.
- þeb

Réttir eigendur taldir
missa af Vatnsendafé
Kópavogsbær greiddi fyrir fram 30 milljóna króna afborgun vegna eignarnáms á
Vatnsenda þrátt fyrir dóm sem kollvarpaði eignarhaldi Þorsteins Hjaltesteds á jörðinni. Komið í veg fyrir að réttmætir eigendur fái þá greiðslu telja bæjarfulltrúar.
PARÍS Mótmælendur í gær voru um 150 þúsund að sögn lögreglunnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Fjölmenn mótmæli í París þrátt fyrir að lögin hafi tekið gildi:

Mótmæltu einum hjúskaparlögum
FRAKKLAND, AP Tugir þúsunda komu saman í miðborg Parísar í gær til

að mótmæla lögum sem heimila hjónabönd samkynhneigðra.
Lögin tóku gildi í Frakklandi fyrir rúmri viku en þrátt fyrir það var
ákveðið að halda mótmælin, en þau höfðu verið skipulögð fyrir löngu.
Mótmælendurnir vildu sýna andstöðu sína við lögin sem og andstöðu við
Francois Hollande forseta. Hollande gerði lögleiðingu hjónabanda samkynhneigðra að einu helsta kosningaloforði sínu í síðustu kosningum.
Lögreglan í París taldi að 150 þúsund manns hefðu tekið þátt í mótmælunum, en skipuleggjendur segja að yfir milljón manns hafi tekið
þátt. 300 þúsund mættu á svipuð mótmæli í mars síðastliðnum.
Um fimm þúsund lögreglumenn voru á vakt í miðborginni í gær því
öfgahægrimenn hafa lent í átökum við lögregluþjóna á fyrri mótmælum.
- þeb

Íslenskt barn nýlega greint:

Nokkur mál lögð fram:

Kjötofnæmi
færist í vöxt

Sumarþing í
næstu viku

Eitt fyrsta tilfelli kjötofnæmis hér
á landi greindist nýlega þegar tæplega tveggja ára gamalt barn fékk
bráðaofnæmiskast eftir að hafa
borðað kjöt.
Kjötofnæmi hefur löngum verið
talið fágætt en að sögn ofnæmissérfræðingsins og lungnalæknisins Peter Plaschke hefur það verið
að færast í vöxt á síðustu árum.
„Ef maður skoðar lengra aftur í
tímann; tíu, tuttugu eða þrjátíu ár
til baka þegar við vorum að byrja
sem ofnæmislæknar urðum við
næstum aldrei varir við kjötofnæmi,“ sagði Peter í erindi sínu á
ráðstefnu norrænna ofnæmissérfræðinga sem hefur farið fram
hérlendis síðustu daga.
- lvp

STJÓRNMÁL Alþingi verður kall-

að saman í byrjun næstu viku.
Þetta segir Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson forsætisráðherra.
Sumarþing mun hefjast 3.
eða 4. júní en endanleg dagskrá þingsins liggur ekki fyrir.
Ríkisstjórnin ætlar þó að leggja
fram nokkur mál og gefa til
kynna hverjar áherslur hennar
verða í haust. Sigmundur sagði
á Stöð 2 í gær að hann ætti von
á skattalækkunum, breytingum
á veiðileyfagjaldi og leiðréttingum á kjörum öryrkja og aldraðra. Hann á ekki von á stórum
aðgerðum í skuldamálum heimilanna á sumarþingi.
- þeb

STJÓRNSÝSLA „Ég vil þetta allt upp

á borðið,“ segir Guðríður Arnardóttir, oddviti Samfylkingarinnar
í bæjarstjórn Kópavogs, um uppgreiðslu bæjarsjóðs á skuldabréfum sem gefin voru út í tengslum
við eignarnám á hluta Vatnsendalandsins.
Guðríður, ásamt Hjálmari
Hjálmarssyni, bæjarfulltrúa Næst
besta flokksins, óskaði í bæjarráði eftir svari
við því hvers
ve g n a K ó p a vogsbær hafi í
desember síð astliðnum greitt
upp skuldabréf
vegna eignarn á msi ns þót t
afborgarnir
væru ekki komnÁRMANN KR.
ar á gjalddaga.
ÓLAFSSON
A n nað bréfið
hafi ekki átt að
borgast endanlega upp fyrr en
árið 2015.
„Þessi gjörni ng u r vek u r
athygli þar sem
Héraðsdómur Reykjaness
GUÐRÍÐUR
komst að þeirri
ARNARDÓTTIR
niðurstöðu í
nóvember 2012 að ábúandi á Vatnsenda væri ekki réttur eigandi jarðarinnar,“ segir í fyrirspurn Guðríðar og Hjálmars. Hæstiréttur
staðfesti síðar dóminn um að ábúandinn, Þorsteinn Hjaltested, væri
ekki eigandi Vatnsenda heldur
dánarbú afa hans, Sigurðar Hjaltested.
Um var að ræða uppgreiðslur á

VATNSENDI Á meðan afkomendur Sigurðar Hjaltested takast á um eignarhaldið á
Vatnsenda heldur Kópavogsbær áfram að gera upp greiðslur til ábúandans í samræmi við samkomulag þar um.

tveimur skuldabréfum sem gefin
voru út 1998 og 2000 til fimmtán
ára, samtals hátt í 300 milljónir
króna. Bærinn greiddi 75 milljónir í desember. Guðríður segir að
þar af hafi 30 milljónir ekki verið
komnar á gjalddaga.
„Þetta lán var á miklu hærri
vöxtum en við erum annars að
greiða. Það er einfaldlega hluti af
fjárstýringu bæjarins að greiða
upp slík lán,“ útskýrir Ármann
Kr. Ólafsson bæjarstjóri. Bréfin
hafi borið 6 prósent verðtryggða
vexti en bænum bjóðist nú 3 prósent vextir. Svar frá fjármálastjóra bæjarins verði lagt fram á
næsta fundi bæjarráðs.
„Undirrituð furðar sig á því
að þegar eignarhald á Vatnsenda
er óljóst skuli hafa verið tekin
ákvörðun um að greiða upp eftirstöðvar af umræddum skuldabréfum og þannig komið í veg fyrir að

Það er einfaldlega
hluti af fjárstýringu bæjarins að greiða upp slík lán.
Ármann Kr. Ólafsson,
bæjarstjóri í Kópavogi.

réttmætir eigendur jarðarinnar
fái þó þær greiðslur sem enn á
eftir að inna af hendi vegna fyrri
eignarnáma,“ segir í fyrirspurninni.
„Ég vil fá skýringar á því hver
tekur þessa ákvörðun, af hverju og
hvers vegna hún er ekki lögð fyrir
bæjarráð,“ segir Guðríður. „Ef
þessi ákvörðun hefði ekki verið
tekin væru enn útistandandi 30
milljónir af þessu bréfi og menn
hefðu getað tekist á um hvort þær
ættu að renna inn í dánarbúið. Nú
virðist eiginlega búið að koma
þessum peningum í skjól.“
gar@frettabladid.is

Þjóðgarðsvörður kærir norskan kafara sem bjargað var frá drukknun í Silfru:

Ákveðin í að auka öryggi kafara
LÖGREGLUMÁL „Við viljum að öllum sé það ljóst að
þessar reglur eru tilkomnar vegna hörmulegra slysa
og við erum staðráðin í að auka þarna öryggi kafara,
um leið og þeir eru velkomnir,“ segir Ólafur Örn
Haraldsson þjóðgarðsvörður á Þingvöllum.
Þetta segir Ólafur um ástæðu þess að hann kærði
á laugardag norskan mann á fimmtugsaldri sem
hann kveður með naumindum hafa verið bjargað frá
drukknun í gjánni Silfru.
Norðmaðurinn er kærður fyrir að brjóta lög og
reglugerð um köfun auk reglna um köfun í þjóðgarðinum. Hann kom í fylgd konu sem ók honum á staðinn
en kafaði ekki. Hann er sagður brotlegur fyrir að
hafa kafað einn síns liðs og án viðeigandi búnaðar, og
fyrir að hafa ekki skráð sig og greitt þjónustugjald.
Eins og komið hefur fram djúpkafaði Norðmaðurinn án súrefniskúts, missti meðvitund og var bjargað
á land og lífgaður við af tveimur Íslendingum sem
voru einu öðru kafararnir í gjánni. Hann neitaði
síðan að vera fluttur í sjúkrabíl og ók með förunaut
sínum aftur í bæinn. Hjá lögreglunni á Selfossi fengust þær upplýsingar einar í gær að rannsókn málsins
væri í hefðbundnum farvegi.
- gar

SILFRA Skýrar upplýsingar eru um hertar reglur við Silfru en

norskur kafari virti þær allar að vettugi á föstudaginn.
MYND/EINAR Á.E. SÆMUNDSEN

NETIÐ
ʝ è NOVA

OFUR

10x
en í

3G
Vertu með pung!

Tengdu 10 tæki

4G pung er hægt að nota á 4G
og 3G þjónustusvæði Nova.

4G hnetu er hægt að nota á 4G
og 3G þjónustusvæði Nova.

4G pungur

4G hneta

6.990 kr.

12.990 kr.

með þjónustusamningi í áskrift.
Fullt verð: 12.990 kr.

með þjónustusamningi í áskrift.
Fullt verð í áskrift og frelsi: 19.990 kr.

4G netþjónusta Nova

4G netþjónusta Nova

Fyrsti mánuðurinn á 0 kr.!

Fyrsti mánuðurinn á 0 kr.!

15 GB

1 GB

15 GB

1.190 kr.

3.990 kr.

1.190 kr.

3.990 kr.

%UDQGHQEXUJ

1 GB

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter
Þjónustusamningur í áskrift er til 6 mánaða, greitt með kreditkorti auk 325 kr. greiðsludreiﬁngargjalds. Fyrsti mánuðurinn á 0 kr. í áskrift
en í frelsi færðu 1 GB fyrsta mánuðinn. Nánari upplýsingar á nova.is.
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GENGIÐ
24.05.2013

Hafnfirðingar mótmæla áætlun um aukna vatnsvinnslu Reykjavíkur og Kópavogs í Vatnsendakrikum:

Bandaríkjadalur

123,16 123,74

Sterlingspund

186,43 187,33

Gæti lækkað grunnvatnið í Kaldárbotnum

Evra

159,74 160,64

VEITUMÁL Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði segj-

Dönsk króna

21,424 21,550

Norsk króna

21,183 21,307

Sænsk króna

18,558 18,666

Japanskt jen

1,2123 1,2193

SDR

184,14 185,24

Gissurardóttir kleif hæsta tind NorðurAmeríku á laugardaginn.

Pólfarinn á toppinn:

Vilborg Arna
upp Denali
FÓLK Pólfarinn Vilborg Arna
Gissurardóttir komst á toppinn á
Denali, sem er einnig þekkt sem
McKinley-fjall, á laugardaginn.
Hún greinir frá þessu á vefsíðu
sinni, Vilborg.is, þar sem hún
segir að toppaðstæður hafi verið
á fjallinu en alls tók gangan ellefu og hálfa klukkustund.
„Við erum hraust og vel á
okkur komin. Við höfum auðvitað
fundið fyrir hæðinni, orðið móð
og fengið hausverk, en að öðru
leyti hress.“
Denali er hæsti fjallstindur
Norður-Ameríku, 6194 metrar
yfir sjávarmáli, en gangan upp
á hann er liður í leiðangrinum
Tindarnir sjö, þar sem Vilborg
stefnir á að ganga á hæsta fjallstind hverrar heimsálfu á einu ári.

KÓPAVOGUR

Blæs risasköflum burt eftir
minni af Mjóafjarðarheiði
Ásgeir Jónsson hefur eftir besta minni grafið frá því á þriðjudag í gegnum hátt í fimm metra skafla á veginum
í Mjóafjörð. Í gær náði Ásgeir efst á heiðina og reiknar með þriggja daga snjóblæstri enn áður en fært er orðið.
SAMGÖNGUR „Þetta er óvenju

mikið,“ segir Ásgeir Jónsson sem
frá því á þriðjudag hefur verið að
ryðja snjóalög vetrarins á leiðinni
frá Fagradal ofan í Mjóafjörð.
Vegurinn í Mjóafjörð hefur
verið ófær frá því nokkru fyrir
jól. Ásgeir reiknar með að blása
þurfi snjó af um átján kílómetra
kafla.
„Það eru fimm ár síðan ég
blés þetta síðast. Það var í
AF NÓGU AÐ TAKA Ærinn starfi
örð
Dvergasteinn
ðisfj
fyrir snjóblásara
og mann.
byrjun maí. Þá vorum
D
Sey Hánefsstaðir
ær
SEYÐISFJÖRÐUR
við þrjá daga að
Þórsmörk
fara alla heiðAÐIR
Brekka
ina,“ segir Ásgeir
örður
Ga
Mjóifj
gnh
eið
sem í gær náði
i
hápunkti MjóaNESKAUPSTAÐUR
ðbær
iðbæ
Miðbæ
Miðbær
fjarðarheiðar
Mjóafj
arðarheiði
og reiknar með
að minnsta kosti
ESKIFJÖRÐUR
þriggja daga
snjóblæstri í viðHelgustaðir
Hólmar
Rey
Seljateigur
ðar
bót.
ar
fjör
Reyðarfjörður
ður
Bjarg
„Ég á eftir að fara
niður Mjóafjarðarmegin og þar eru nú yfirleitt stærstu
skaflarnir. Fúsi á Brekku kom
hér á vélsleðanum sínum í dag og
sagðist búast við að þeir yrðu upp
undir sjö metrar. Ég held nú að
þeir verði ekki svo háir, ég býst
við svona fimm til sex metrum
hæst,“ segir Ásgeir sem reynir að hitta á veginn eftir minni
því engir gps-punktar eru til um
leiðina.
„Ég er hálfur Mjófirðingur
því móðir mín er fædd þar og er
búinn að fara þetta nokkuð oft.
Þannig að maður er nokkurn vegBRUGÐIÐ Á LEIK Arnar Freyr nær ekki
inn með þetta í hausnum.“
hálfa leið upp úr skaflinum þótt pabbi
951

952

1028

93

953

ðu

KOMST Á TOPPINN Vilborg Arna

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

fjör

217,7684

VATNSENDAKRIKAR Girðing um lindirnar í Kaldárbotnum varnar því ekki að grunnvatnið lækki vegna
aukinnar vatnsvinnslu í Vatnsendakrikum.

ður

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

með fyrsta flokks drykkjarvatni sem veita
fyrirtækjum og 27.000 íbúum Hafnarfjarðar
neysluvatn án þess að utanaðkomandi orku
sé þörf. Vatnsbólin í Kaldárbotnum eru í
hæsta gæðaflokki, sjálfbær og órofinn hluti
af þeirri jákvæðu ímynd sem er á gæðum
drykkjarvatns í Hafnarfirði,“ segir umhverfisráðið.
Orkustofnun segir að auk þess sem grunnvatnsstaðan í Kaldárbotnum geti lækkað gæti
rennsli Kaldár minnkað svo mikið að áin
hreinlega þornaði upp. Áður en lengra sé haldið þurfi Skipulagsstofnun að skera úr um hvort
setja þurfi vinnsluna í umhverfismat.
- gar

ast ekki með nokkru móti geta fallist á að
Orkustofnun heimili aukna vinnslu vatns úr
svonefndum Bláfjallastraumi í Vatnsendakrikum.
„Nú þegar liggja sterk rök fyrir því að dæling Orkuveitu Reykjavíkur og Vatnsveitu
Kópavogs í Vatnsendakrikum hafi áhrif á
grunnvatnshæð í Kaldár botnum,“ segir
í bókun umhverfis- og framkvæmdaráðs
Hafnarfjarðar þar sem rakið er að bærinn
hafi nýtt sjálfrennandi vatn úr Kaldárbotnum
síðan 1918 eða í 95 ár.
„Kaldárbotnar eru náttúrulegar lindir

953

Nor

4

88
1088
108

987

1012

92

92

954

958

955

Vilja skauta í bænum
Bæjarráð Kópavogs ætlar að láta meta
hvort nýta megi einhver mannvirki
í bænum fyrir skautaiðkun. Það var
Hjálmar Hjálmarsson úr Næst besta
flokknum sem lagði fram bókun um að
tímabært væri að huga að aðstöðu fyrir
skautafólk í Kópavogi.

LEIÐRÉTT
Í frétt blaðsins á laugardaginn um
leiksýninguna Hamlet var ranglega
haldið fram að sautján ár væru síðan
sýningin var síðast sett upp hér á landi.
Hið rétta er að sýningin var síðast sett
upp af Leikfélagi Akureyrar árið 2002.

gar@frettabladid.is

lyfti honum.

LITIÐ VIÐ HJÁ PABBA

Camilla Ýrr og Arnar Freyr
heimsóttu pabba sinn í
vinnuna uppi á Mjóafjarðarheiði í gær. Tíkin Myrra
fylgdi með.
MYND/KRISTÍN HÁVARÐSDÓTTIR

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi

8
m/s
2°

GERÐU VE
RÐ
SAMANBU RÐ

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

11
m/s

4°

7°

5°

4°

15
m/s

7°

4°

8

m/s

15
m/s

11°
11°

5°

5°

heitir pottar
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta í yfir 30 ár fyrir
íslenskar aðstæður. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti
á verði sem kemur skemmtilega á óvart.

10
m/s

10
m/s

10
m/s

3°

7°

9
m/s

Á morgun
Austanátt eða breytileg átt.

5°

10°

10°
9

13°

3

m/s

m/s

10°

11°

8°

LÆGIR SMÁM SAMAN Horfur eru á strekkingi á vestanverðu landinu í dag en það
lægir er líður á daginn og á morgun og miðvikudaginn verður vindur fremur hægur.
Það léttir jafnframt til og á morgun verður úrkomulítið að mestu á landinu.
Alicante 21°
Aþena 25°
Basel
21°

Berlín
17°
Billund
19°
Frankfurt 18°

Friedrichshafen 18°
19°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 19°

Las Palmas 22°
London
16°
Mallorca
22°

New York 22°
Orlando 28°
Ósló
18°

París
18°
San Francisco 16°
Stokkhólmur 19°

7°
Miðvikudagur
Suðlægar áttir, og skúrir V-til.
Soffía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Örn
Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigrún Kristinsdóttir sigrunp@365.is, Sigurjón Viðar Friðriksson sigurjon@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir
elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Steinunn Sandra Guðmundsdóttir ssg@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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Marineraðar
Hlýrasteikur

Marineruð
Langa

NUNJ

  
NUNJ

Grill-vertíðin er hafin.

Rauðsprettuﬂök

Opið laugardag 10–15

NUNJ

Löngusteikur

NUNJ

NUNJ

NUNJ

   

NUNJ

Steinbítssteikur

Laxasteikur á
grillið, marineraðar
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NUNJ

Marineraðar
Steinbítssteikur

Hlýrasteikur

| FRÉTTIR |

6

27. maí 2013 MÁNUDAGUR

VEISTU SVARIÐ?

Ólafur Tryggvason skipti skrifborðsstólnum út fyrir sérútbúið hjól sem hann hefur við skrifborðið:

Beitir nýstárlegum aðferðum við æfingar
FÓLK Ólafur Tryggvason hefur skipt skrif-

1. Hvar stendur til að setja upp
aðﬂugsljós fyrir Reykjavíkurﬂugvöll?
2. Hvaða fyrrverandi útvarpsstjóri hélt
upp á sjötugsafmæli sitt um helgina?
3. Hvaða hlutverk mun Ólafur Darri
leika í jólasýningu Borgarleikhússins?
SVÖR:

borðsstólnum út fyrir hjól á meðan hann æfir
sig fyrir hjólreiðakeppnina Wow Cyclothon. 27
lið hafa skráð sig til leiks í keppninni, þar sem
þátttakendur hjóla í boðsveitaformi hringinn í
kringum landið dagana 19. til 22. júní og safna
áheitum til styrktar Barnaheilla - Save the
children á Íslandi.
Ólafur er liðsmaður í liðinu Expendables
Cycling Team og slær tvær flugur í einu höggi
með því að æfa af fullum krafti á meðan hann
sinnir vinnu sinni hjá Opnum kerfum.
„Nútíma karlmenn hafa hreinlega ekki
tíma fyrir einhvern leikaraskap og því þarf

1. Við Ægisíðu 2. Markús Örn Antonsson
3. Hamlet

Sérfræðingur frá Svíþjóð:

Oracle hentar
vel fyrir ríkið
STJÓRNSÝSLA Oracle, fjárhags- og

mannauðskerfi ríkisins, mætir
þörfum stjórnvalda og stjórnsýslu og virkni þess uppfyllir
kröfur ríkisins í meginatriðum.
Ekkert bendir til að betri útkoma
hefði fengist fyrir ríkið með því
að nýta aðra lausn en þá sem varð
fyrir valinu fyrir tólf árum og
nota ætti kerfið áfram.
Þetta er niðurstaða óháðrar
úttektar á Oracle, eða Orra, en
fjármálaráðuneytið réð sænska
ráðgjafann Knut Rexed, forstöðumann Statskontoret, til að gera úttektina.
Mikið var fjallað um gagnrýni
Ríkisendurskoðunar á kaupum
ríkisins á Orra á seinni hluta síðasta árs. Meðal annars var talið
að áætlanagerð vegna kaupa og
innleiðingar kerfisins hefði verið
verulega ábótavant og kostnaðurinn farið langt fram úr áætlun.
- sv

Lögregla í Kaupmannahöfn:

BÚNT AF DÓPI Hér sést farmurinn sem

náðist á fimmtudaginn.

Tryggvason
æfir sig við
skrifborðið
fyrir hjólreiðakeppnina WOW
Cyclothon
sem fer fram
í júní.

- jhh

Líklegra að feður
flengi börnin sín

MYND/NORSKA TOLLGÆSLAN

Norska tollgæslan:

Tók 380 kíló af
khat í bifreið
NOREGUR Norska tollgæslan lagði

á fimmtudaginn hönd á 380 kíló af
khat í bifreið sem kom frá Svíþjóð.
Þetta er stærsti einstaki farmurinn af khat sem norsk yfirvöld
hafa tekið.
Khat er planta sem vex aðallega
í norðausturhluta Afríku. Lauf
hennar eru tuggin eða þau soðin í
te til að ná fram örvunaráhrifum.
Efnið er ekki ólöglegt alls staðar
í Evrópu, en talið er að um 100
tonnum af khatlaufum sé smyglað
til Noregs ár hvert. Notkun khats
er ekki almenn hér á landi en fyrir
tveimur árum fann tollgæslan 58
kíló í farangri manna sem voru á
leið vestur um haf og árið 2010 var
lagt hald á 39 kíló.
- þj

Aðgangsharðar
vændiskonur
Tölur Hagstofu Íslands:
handteknar
Aukinn kaupLögreglan í Kaupmannahöfn handtók átján vændmáttur í apríl
iskonur á Vesturbrú aðfaranótt
DANMÖRK

föstudags. Jótlandspósturinn
segir frá.
Að sögn lögreglu höfðu konurnar um nokkra hríð angrað
íbúa og vegfarendur með framgöngu sinni, en þær höfðu gengið
hart fram í tilboðum sínum og
skeytt engu um hvort menn sem
gengu um hverfið væru í félagsskap eiginkvenna eða barna.
Konurnar, sem eru af erlendum uppruna, eru grunaðar um
að starfa án atvinnuleyfis en lögregla hyggst einnig rannsaka
hvort þær séu mögulega fórnarlömb mansals.
- þj

HVERGI
SLAKAÐ
Á Ólafur

maður að beita útsjónarsemi ætli maður að ná
árangri. Enda er ágætlega krefjandi verkefni
að hjóla hringinn í kringum landið svo allur
undirbúningur er góður,“ segir Ólafur en liðið
stefnir ekki aðeins á að komast fyrst í mark
því Ólafur og liðsfélagar hans ætla líka að
vera ofarlega í áheitasöfnuninni.
„Við ætlum að fara alla leið í þessu og það
verður mikið fjör í okkur. Við erum á fullu við
að undirbúa hressandi efni sem við hendum
inn á Facebook-síðuna okkar og hvetjum fólk
til að fylgjast með okkur, og auðvitað heita á
okkur líka. Til þess er nú leikurinn gerður.“

EFNAHAGSMÁL Kaupmáttur launa

jókst um 2,4 prósent í apríl síðastliðnum. miðað við sama mánuð í
fyrra, samkvæmt upplýsingum
Hagstofu Íslands. Tólf mánaða
hækkun kaupmáttar hefur ekki
mælst meiri frá því í maí í fyrra.
Að mati greiningardeildar
Íslandsbanka gæti aukinn kaupmáttur í mánuðinum skýrt aukna
veltu á notkun kreditkorta. Velta
jókst um 2,8 að raungildi frá því í
apríl í fyrra og debetkortanotkun
í innlendum verslunum jókst um
3,6 prósent að raunvirði í apríl
miðað við sama mánuð í fyrra. - þj

Ný íslensk rannsókn á reynslu fullorðinna á líkamlegu ofbeldi í æsku sýnir að
líkamlegum refsingum barna var minna beitt eftir 1980. Rassskelling reyndist
algengasta refsingin hjá feðrum en kinnhestur og fingursláttur hjá mæðrum.
HEILBRIGÐISMÁL Líkamlegum refsingum barna var

marktækt minna beitt hér á landi eftir 1980 samkvæmt niðurstöðu nýrrar rannsóknar sem gerð var
hér á landi.
Fjallað var um rannsóknina sem gerð var af Geir
Gunnlaugssyni landlækni og Jónínu Einarsdóttur
mannfræðingi í nýjasta tölublaði Læknablaðsins. Þar
kemur fram að markmið rannsóknarinnar hafi verið
að skoða reynslu fullorðinna Íslendinga af líkamlegu
ofbeldi í æsku, meta umfang hennar, réttlætingu þolenda og áhrif á mat og uppeldi.
Alls tóku 977 einstaklingar eldri en 18 ára þátt í
rannsókninni, af 1500 manna slembiúrtaki úr þjóðskrá. Þeir voru spurðir í símtali um mat á uppeldi
sínu, reynslu af fimm tilteknum formum líkamlegra
refsinga og umfang þeirra.
Af 968 svarendum mátu 810 að uppeldi þeirra hafi
verið gott. Alls sögðu 465 þátttakendur frá bernskureynslu af að minnsta kosti einu formi líkamlegra
refsinga og voru flengingar algengastar. Næstalgengasta form líkamlegra refsinga var kinnhestur og
hristingar. Þeir sem voru 30 ára og eldri höfðu oftar
reynslu af kinnhesti.
Alls 27 svarendur sögðu frá öðrum formum líkamlegra refsinga en þeim sem sérstaklega var spurt
um. Dæmi um refsingar voru að hafa verið ýtt, hrint,
fengið spark í sig, munnur sápuþveginn, köld sturta,
drekkingarathafnir eða að vera barinn með áhöldum,
til dæmis herðatré, skóflu eða belti.
Faðir var gerandi hjá 155 svarendum, móðir hjá
142, bæði faðir og móðir hjá 106 og aðrir fullorðnir
forsjáraðilar hjá 31. Feður voru samkvæmt rannsókninni líklegri til að hafa beitt syni sína líkamlegum refsingum en dætur og mæður refsuðu dætrum
sínum oftar en sonum.
Feður voru rúmlega tvisvar sinnum líklegri til að
flengja börn sín en mæður. Mæður refsuðu oftar en
feður með því að gefa kinnhest og slá á fingur. Ekki
var marktækur munur samkvæmt rannsókninni á
því hvort foreldri hristi börn sín oftar. Þeim sem var
refsað oft töldu frekar að refsingin hafi aldrei verið
réttlætanleg og voru líklegri til að telja uppeldi sitt
hafa verið slæmt eða ásættanlegt borið saman við þá
sem höfðu enga slíka reynslu.
hanna@frettabladid.is

BARN Í nýrri rannsókn kemur fram að feður eru líklegri til

að refsa sonum sínum og mæður líklegri til að refsa dætrum.
NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

Slæm áhrif ofbeldis í æsku
Rannsóknir sýna að reynsla af ofbeldi í æsku getur
haft neikvæð áhrif á heilsu og líðan þolenda til lengri
eða skemmri tíma. Í umfjöllun Læknablaðsins um
nýja íslenska rannsókn kemur fram að 14 til 15 ára
unglingar með reynslu af líkamlegum átökum innan
veggja heimilisins höfðu marktækt meiri einkenni
þunglyndi, kvíða og reiði og voru með lægra sjálfsmat
en jafnaldrar sem ekki höfðu orðið fyrir slíkri reynslu.

DYNAMO REYKJAVÍK

Sensodyne fyrir viðkvæmar tennur
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HAFA SAFNAÐ FYRIR
HÚSNÆÐI

FYRIR HVERJU
LANGAR ÞIG AÐ SAFNA?
Einfaldasta leiðin til að safna fyrir því sem þig langar í er að setja þér
markmið og leggja fyrir.
Þú getur nýtt þér fjölbreyttar sparnaðarleiðir Arion banka í ýmsum tilgangi,
til lengri eða skemmri tíma, með stór eða smá markmið.
STEFNIR – SAMVAL er blandaður fjárfestingarsjóður sem nýtir þau fjárfestingartækifæri sem rekstraraðili telur best á markaði hverju sinni.
Með því fæst virk eignastýring í skuldabréfum, hlutabréfum og sérhæfðum
fjárfestingum í einum sjóði.
Farðu inn á arionbanki.is/sparnaður og skoðaðu hvernig þú nærð þínum
markmiðum eða hafðu samband við næsta útibú Arion banka.
Stefnir hf. er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki sem rekur innlenda
og alþjóðlega verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði fyrir
einstaklinga og fagfjárfesta. Verðbréfaþjónusta Arion banka er söluaðili
sjóða Stefnis. Ávöxtunartölur eru fengnar hjá Stefni hf. Árangur í fortíð
er ekki örugg vísbending eða trygging fyrir árangri í framtíð.
Nánari upplýsingar um sjóðinn, þ.á.m. nánari upplýsingar um áhættu við
fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans og fjárfestingarstefnu, má
ﬁnna í útboðslýsingu, og í útdrætti úr útboðslýsingu sjóðsins sem nálgast
má á arionbanki.is/sjodir.

Samkvæmt sparnaðarkönnun Capacent og Arion banka

STEFNIR – SAMVAL
NAFNÁVÖXTUN
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Frábært úrval af notuðum
bílum á frábæru verði
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HLAÐIÐ Á HAFURSÁ Á hvern bíl fara um 40 rúmmetrar, sem jafngildir 800 trjám.

MYND/ÞRÖSTUREYSTEINSSON

Flytja þúsundir trjáa
í brennsluofn Elkem
Tökum n
ot
notaðan aðan uppí
!
samning Erum í
sstuði!
HYUNDAI iX35
Nýskr. 10/11, ekinn 18 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Rnr. 151924

Aðeins kr.

4.490 þús.

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 05/11, ekinn 60 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.

NISSAN QASHQAI SE
Nýskr. 06/11, ekinn 45 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.

Rnr.270247.

Rnr.260005,

VERÐ kr. 6.790 þús.

VERÐ kr. 4.490 þús.

RENAULT KOLEOS 4x4
Nýskr. 09/08, ekinn 62 þús km.
dísil, sjálfskiptur.

SUBARU FORESTER PLUS
Nýskr. 06/08, ekinn 103 þús km.
bensín, sjálfskiptur.

Rnr.270206.

Rnr.280223.

VERÐ kr. 2.990 þús.

VERÐ kr. 2.990 þús.

Skógrækt ríkisins flytur næstu vikur mikið magn af grisjunarvið til kísilmálmverksmiðju Elkem á Grundartanga. Viðurinn kemur frá sjö skógræktarsvæðum af
öllu landinu. Grisja þyrfti um þrjár milljónir trjáa á landinu ef vel ætti að vera.
SKÓGRÆKT Skógrækt ríkisins

afhendir á næstu vikum kísilmálmverksmiðju Elkem á Grundartanga á annað þúsund tonn af
lerkibolum sem hafa fallið til
við grisjun skóga í öllum landshlutum. Verksmiðjan getur nýtt
35.000 tonn af timbri á ári.
Þröstur Eysteinsson, sviðsstjóri hjá Skógrækt ríkisins, segir
þetta eitt dæmi um að nýtt tímabil í skógrækt sem atvinnugrein í
landinu sé hafið. „Nú eru komnir
skógar á Íslandi sem eru orðnir
nógu stórir og gamlir til að hægt
sé á hagkvæman hátt að vinna
efni til nytja. Þar á meðal til
málmvinnslu. Samningur okkar
við Elkem er um 1.600 rúmmetrar timburs en þeir geta tekið við
eins miklu og við komumst yfir
að grisja,“ segir Þröstur en grisjunarviðurinn til Elkem kemur frá
fimm skógum Skógræktarinnar, auk tveggja ræktunarsvæða

skógræktarfélaga í öllum landshlutum.
Spurður um fjölda þeirra trjáa
sem felld eru í tengslum við verkefnið segir Þröstur að ekki sé
langt frá lagi að um 20 tré séu
grisjuð fyrir hvern rúmmetra
sem fluttur er til Grundartanga.
„Þetta eru því um 24.000 tré sem
voru felld núna. Við erum gjarnan að fella um þúsund tré á hektara og skilja eftir eitt til tvö þúsund tré. Því hafa verið grisjaðir
um 24 til 30 hektarar af skógi til
að framleiða þetta magn. Það er
reyndar aðeins lítill hluti þess
sem þarf að grisja í skógum hér á
Íslandi. Það þarf að grisja á milli
tvö til þrjú þúsund hektara lands
ef vel ætti að vera,“ segir Þröstur sem bætir við að til að komast yfir slíkt verkefni þurfi betri
tæki og tól. Ágætis byrjun væri
að fá skógarhöggsvél til landsins.
Þorsteinn Hannesson, sérfræð-

ingur hjá Elkem, segir að verksmiðjan á Grundartanga geti
notað allt að 35.000 tonn af timbri
í framleiðslu sinni ár hvert. Grisjunarviður frá Skógræktinni er
þar af um 1.200 til 1.500 tonn og
frá Sorpu fást sex til tuttugu þúsund tonn af viðarkurli úr endurunnu timbri, en það magn er mjög
breytilegt á milli ára. Það sem
upp á vantar af timbri er flutt inn
frá Kanada.
„Notkun okkar á timbrinu
er þannig að því er blandað við
annað hráefni sem fer inn á ofninn og umbreytist þar í viðarkol, og það er kolefnið sem nýtist
okkur. Timbrið er hlutlaust í tilliti til kolefnislosunar, en annars
þyrfti að nýta kolefni sem grafið er úr jörðu; kol, viðarkol eða
koks, sem er kolefniseldsneyti úr
kolum. Svo þessi leið er umhverfisvæn,“ segir Þorsteinn.
svavar@frettabladid.is

DIVO WWXU
 ERGG¼KOXWXP
RJOM²VXP
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./(77+/6,

TOYOTA LAND CRUISER 120 LX
Nýskr. 06/08, ekinn 67 þús. km.
dísil, beinskiptur.

BMW X5
Nýskr. 09/07, ekinn 71 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.

Rnr.270246.

Rnr.151891.

VERÐ kr. 5.390 þús.

VERÐ kr. 6.490 þús.

Kletthálsi 11 og Breiðhöfða -110 Reykjavík
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

DIVO WWXUDIERGG¼
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ELDHÚSDAGAR
HÚSDAGAR
HÚSDAGAR

20%
afsláttur af öllum HTH innréttingum í maí!
ELDHÚSIÐ ER HJARTA HEIMILISINS
HTH er metnaðarfullt danskt fyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu
á innréttingum í eldhús og baðherbergi – auk fataskápa.
HTH er einn stærsti framleiðandi innréttinga í Evrópu, enda er dönsk
hönnun og danskt handverk eftirsótt og mikils metið um heim allan.
Komdu og upplifðu af eigin raun þá snilld, þegar saman fer listræn
sýn hönnuða, nákvæmar og framúrstefnulegar lausnir, framleiðsla
sem stenst fyllilega allan samanburð og uppfyllir ströngustu gæðaog umhverfisstaðla.

20%

afsláttur af
hágæða
eldhústækjum*

Velkomin í ORMSSON LÁGMÚLA 8 og kynnist því nýjasta og
flottasta í eldhúsinnréttingum frá HTH – og því heitasta í AEG
eldhústækjum. Við hönnum án skuldbindinga fyrir þig tillögur að
nýja draumaeldhúsinu þínu og gerum þér frábært verðtilboð.

*með kaupum á HTH eldhúsinnréttingum

Opið:
Mánudaga–föstudaga frá kl. 10-18, lokað laugardaga.
AKUREYRI / Furuvöllum 5 · Sími 461-5000

LÁGMÚLA 8 · REYK JAVÍK · 2. HÆÐ · SÍMI: 530-2819 & 530-2821
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Fjölmargar
náttúruperlur á
Norðurlandi hafa
látið á
sjá eftir
að ferðamönnum
til landsins hefur
fjölgað eins
og raun ber
vitni.

„Ég hef tekist á við ný verkefni í starfi
mínu sem ég hefði aldrei gert nema
fyrir tilstilli MBA-námsins“

Markaðsstofa Norðurlands hefur áhyggjur af mikilli fjölgun ferðamanna :

Náttúruperlur í hættu bregðist
ríkisstjórnin ekki strax við

Margrét Hauksdóttir
Lögfræðingur og forstjóri Þjóðskrár Íslands

Kynntu þér MBA-nám við Háskóla Íslands.
Kynningarfundur þriðjudaginn 28. maí kl. 17-18
í stofu 101 á Háskólatorgi.
Skoraðu á þig og taktu skrefið

www.mba.is

Save the Children á Íslandi

FERÐAÞJÓNUSTA Stjórn-

að fjölförnum ferðmannavöld verða að bregðast
stöðum.
strax við vaxandi fjölgun
A r nheiður Jóha nnsdóttir, framkvæmdastjóri
ferðamanna hér á landi
og hefja vinnu nú þegar
Markaðsstofu Norðurlands,
við að útfæra gjaldtöku
segir almenna sátt ríkja
innan ferðaþjónustunnar
meðal þeirra til að standa
um að koma af stað miðstraum af kostnaði við
lægri gjaldtöku með einuppbyggingu á vinsælum ferðamannastöðum. ARNHEIÐUR
hvers konar „náttúrupassa“
Þetta kom fram í álykt- JÓHANNSDÓTTIR frekar en að taka gjald af
un aðalfundar Markaðsferðamönnum þegar þeir
skoða hverja náttúruperlu fyrir
stofu Norðurlands sem var birt á
sig. „Það er búið að tala um náttfimmtudag. Þar er skorað á nýju
ríkisstjórnina að bregðast við
úrupassa í nokkur ár, þar sem verið
yfirvofandi hættu á óafturkræfer að hugsa um miðlæga gjaldtöku
um náttúruspjöllum sem steðjar
sem yrði rukkuð inn,“ segir hún.

Tímalaus klassík
fer aldrei úr tísku
Kaupmannahöfn 2011, Steinunn Vala segir sögu af flottum síma
Ég var að landa samningi við verslunareiganda, ótrúlegan spaða.
Eftir fundinn gerði hann mér tilboð í gamla farsímahlunkinn minn
sem var svo retró að menn höfðu ekki séð svoleiðis í langan tíma,
enginn litaskjár, bara pláss fyrir tíu SMS og eini leikurinn var Snake.

Vertu í sterkara sambandi á stærsta farsímaneti landsins

„Þá munu ferðamenn sem koma til
landsins borga einhverja þúsundkalla sem færu í sameiginlegan
sjóð sem nýttist til uppbyggingar á
ferðamannastöðum.“
Að mati Arnheiðar ætti að
rukka alla ferðamenn sem koma
til landsins, hvort sem þeir eru að
koma í helgarferð til Reykjavíkur eða hringferð um landið. Nánari útfærsla á rukkun gjaldsins
er ekki komin á hreint, en verður
rædd á næstunni.
Að sögn Arndísar eru fordæmi
fyrir náttúrupössum erlendis, til
dæmis á Galapagoseyjum og vissum svæðum Bandaríkjanna.
- sv
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Hagnaður Arion banka dróst verulega saman milli ára:

Slakt uppgjör hjá Arion banka
VIÐSKIPTI Arion banki hagnaðist

um 1,4 milljarða króna á fyrsta
ársfjórðungi ársins. Þetta er
nokkru lakari afkoma en bankinn hefur notið á síðustu misserum. Hagnaður á sama tímabili í fyrra var 4,5 milljarðar til
samanburðar.
„Uppgjör fyrsta ársfjórðungs
er nokkuð undir væntingum.
Þrátt fyrir að vaxtatekjur og
þóknanatekjur séu í meginatriðum í takt við áætlanir hafa
breytingar á verðmæti lána og
sérstaklega gengisbreytingar
veruleg neikvæð áhrif á upp-

gjörið,“ segir Höskuldur H.
Ólafsson, bankastjóri Arion
banka.
Miðað við þessa niðurstöðu
var arðsemi eigin fjár bankans
4,3% samanborið við 16,5% á
sama tímabili í fyrra. Þá var
arðsemi af kjarnastarfsemi
6,3% samanborið við 12,5% í
fyrra.
Heildareignir bankans voru
907,5 milljarðar í lok fyrsta ársfjórðungs en voru 900,7 milljarðar í lok síðasta árs. Eiginfjárhlutfall bankans var 24,1%
en var 24,3% um áramót.
- mþl

HÖSKULDUR H. ÓLAFSSON Banka-

stjórinn segir breytingar á verðmæti
lána og gengisbreytingar hafa haft veruleg neikvæð áhrif á uppgjörið.

Fjármálafyrirtæki gætu krafið ríkið um bætur í ljósi álits ESA um gengislán:

Lýsing skoðar réttarstöðu
20,4
milljarðar króna var tap
Lýsingar vegna gengislánadóma Hæstaréttar
Innlendar fjármálastofnanir
töpuðu miklum fjárhæðum við
gengislánadóma Hæstaréttar. Má
nefna sem dæmi að Viðskiptablaðið mat það sem svo í janúar 2011
að dómarnir hefðu kostað Lýsingu
20,4 milljarða króna.
Þór Jónsson, talsmaður Lýsingar, segir að fyrirtækið hafi kynnt
sér álit ESA eftir að það var birt
á miðvikudag. „Niðurstaða þess
er í takti við það sem Lýsing taldi
og það gefur augaleið að Lýsing

skoðar núna stöðu sína með hliðsjón af þessari niðurstöðu ESA,“
segir Þór.
Fréttablaðið sendi sömuleiðis fyrirspurnir á stóru bankana
þrjá. Samkvæmt upplýsingum
frá Íslandsbanka og Arion banka
hafa bankarnir enga ákvörðun
tekið um hvort brugðist verði við
álitinu.
Kristján Kristjánsson, upplýsingafulltrúi Landsbankans, segir
að bankinn hafi fylgst með málinu en bætir við að því sé ekki
lokið, enda þarf ríkið að svara
ESA og svo getur málið farið fyrir
EFTA-dómstólinn bregðist stjórnvöld ekki við. Þá segir Kristján
að Landsbankinn muni einfaldlega fylgjast áfram með málinu
og skoða það.

Segðu sögu með
Galaxy S4 eða iPhone 5
Samsung

- mþl

www.tskoli.is

Veldu Snjallpakka sem passar þér!
Snjallpakkinn er frábær áskriftarleið þar sem þú færð SMS, gagnamagn og innifaldar mínútur sem gilda í farsíma og heimasíma óháð
kerfi. Engin upphafsgjöld eru af inniföldum mínútum.

Sumarglaðningur
3 GB og 3000 SMS á mán. fylgja öllum snjallpökkum til 31. ágúst.

Galaxy S4

iPhone 5

7.290kr.

7.290kr.

119.900 kr. stgr.

119.900 kr. stgr.

Á mánuði í 18 mánuði*

Steinunni Völu
Nánar á siminn.is

Á mánuði í 18 mánuði*

Bættu við Snjallpakka

Bættu við Snjallpakka

500

300

500 mín. | 500 SMS | 500 MB

300 mín. | 300 SMS | 300 MB

4.990 kr./mán.

Sjáðu

segja frá

Hvað ætlar
þú að verða?

ENNEMM / SÍA / NM56736

ið Lýsing hyggst skoða réttarstöðu
sína vandlega í kjölfar álits Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) þess
efnis að íslenskum stjórnvöldum
hafi verið óheimilt að banna veitingu gengistryggðra lána í krónum. Stóru bankarnir hafa enga
ákvörðun tekið um viðbrögð.
Fréttablaðið greindi frá því á
laugardag að álit ESA, sem gefið
var út á miðvikudag, vekti upp
spurningar um bótaábyrgð ríkisins gagnvart innlendum fjármálastofnunum.
Hafði Fréttablaðið þá eftir
Tómasi Hrafni Sveinssyni héraðsdómslögmanni að svo gæti farið
að bankar sem orðið hafa fyrir
tapi vegna endurreikninga gengistryggðra lána í krónum færu að
skoða rétt sinn.

3.490 kr./mán.

*Greiðslugjald 340 kr. bætist við mánaðargjald.

DÓMSMÁL Fjármögnunarfyrirtæk-

SKOÐUN
Hættuleg hugmynd innan um margar góðar:

Ekki hræra
í aflareglunni

Í

sjávarútvegskafla stefnuyfirlýsingar nýju ríkisstjórnarinnar
horfir flest til betri vegar. Stjórnin ætlar ekki að fara í neinar
kollsteypur á stjórnkerfi fiskveiða eins og sú sem sat á undan
henni stefndi að, heldur þvert á móti að búa greininni stöðugt
og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi sem hvetji til fjárfestinga
og atvinnusköpunar.
Það er sömuleiðis til þess fallið
að skapa sátt um rekstrarumhverfi sjávarútvegsins að halda
fast við grundvallarprinsippið um
að greinin greiði gjald fyrir afnot
Ólafur Þ.
sín af auðlindinni og að úthlutun
Stephensen
aflaheimilda sé ekki varanleg,
heldur samkvæmt tímabundnum
olafur@frettabladid.is
nýtingarsamningum sem síðan
megi endurnýja að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.
Hins vegar ætlar stjórnin að endurskoða innheimtu veiðigjaldsins, þannig að almenna veiðigjaldið endurspegli afkomu greinarinnar í heild, en það sérstaka taki sem mest mið af afkomu einstakra
fyrirtækja. Þegar eru komnir í ljós alvarlegir gallar í veiðigjaldskerfinu, sem hafa í för með sér að það leggst afar þungt á einstakar
útgerðir, sérstaklega lítil og meðalstór fyrirtæki.
Innan um þessar góðu hugmyndir og margar aðrar í sjávarútvegskaflanum er hins vegar ein varasöm. Hún er orðuð svona:
„Stefnt er að því að auka sveigjanleika í nýtingarstefnu án þess að
fórna ábyrgri stjórnun og nýtingu veiðistofna.“
Sigurður Ingi Jóhannsson, ráðherra sjávarútvegsmála, útskýrði
þetta þannig í Fréttablaðinu á föstudag: „Við erum með 20% aflareglu í þorski og það er markmið að setja slíkar reglur á aðrar
tegundir til að tryggja sjálfbærni og að menn gangi skynsamlega
um auðlindina. Því hefur hins vegar ekki verið mótmælt að það væri
hægt að hafa stefnuna sveigjanlegri. Það gæti falist í því að í stað
tuttugu prósentanna gæti hlutfallið verið 19 til 23 prósent, svo dæmi
sé tekið.“
Uppbygging þorskstofnsins á undanförnum árum er ekki sízt að
þakka aflareglunni, sem komið var á 1995. Í sinni núverandi mynd
er hún þannig að ekki eigi að veiða meira en 20% af þorski eldri en
fjögurra ára, að því gefnu að hrygningarstofninn haldist stærri en
220.000 tonn.
Sjávarútvegsráðherrar undangenginna ára hafa staðizt þrýsting
frá ýmsum hagsmunaaðilum um að kreista nokkur þúsund tonnum
meira af þorski út úr aflaúthlutuninni með því að víkja frá aflareglunni. Ef aflareglan hefði ekki verið fyrir hendi væri ástandið
á stofninum verra en raun ber vitni. Hins vegar hafa ráðherrarnir
freistazt til að leyfa á móti meiri veiði úr öðrum nytjastofnum, sem
ekki eru jafnmikilvægir og þorskurinn. Afleiðingin hefur verið
sú að þeir standa sumir illa, sérstaklega ýsan, og þess vegna er
mikilvægt að koma einnig á aflareglu fyrir þessa stofna - helzt sem
flesta.
Markmiðið með aflareglu er einmitt að „sveigjanleikinn“ sem
stjórnmálamennirnir eru iðulega hvattir til að nýta sér, sé ekki fyrir
hendi, heldur séu þeir varðir fyrir freistingunum með skýrri reglu,
sem byggir á vísindalegum rannsóknum.
Það væru mistök að víkja frá þeirri stefnu til að krækja í dálítið
meiri fisk til skemmri tíma. Og færi gegn markmiðum stjórnarsáttmálans um að halda sjálfbærni veiðanna á lofti á alþjóðlegum vettvangi. Það á ekki að krukka í aflaregluna.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRAR: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is, Mikael Torfason mikael@frettabladid.is Fréttablaðið kemur út í 90.000

eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á
landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
ISSN 1670-3871

Þjóðmenningarráðherrann
Margir hafa klórað sér í höfðinu
yfir þeim miklu hrókeringum sem
stjórnarsáttmálinn gerir ráð fyrir
þegar kemur að menningarmálum.
Færa á fjölmarga málaflokka undan
menntamálaráðuneytinu til forsætisráðuneytis. Þar má nefna
Árnastofnun, Þjóðminjasafn, Minjastofnun og ýmislegt fleira. Kveður við
nokkuð nýjan tón í þessu, þar sem
straumurinn hefur síðustu ár
verið í hina áttina, frá forsætistil mennta- og menningarmálaráðuneytis, með þeim rökum
að forsætisráðuneytið eigi að
vera samhæfingarráðuneyti en ekki í beinni
stjórnsýslu. Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson
verður, eftir breyting-

Húsafriðunin heim
Sigmundur Davíð er áhugamaður um
skipulagsmál og sérstaklega húsafriðun. Þannig kvað hann sér fyrst
hljóðs í pólitíkinni, með rökstuddum
skoðunum í skipulagsmálum Reykjavíkurborgar. Það skildi þó ekki vera
að þar liggi hundurinn grafinn þegar
kemur að fyrrnefndum breytingum? Sigmundur Davíð verður
eftir þær orðinn æðsti yfirmaður
húsafriðunarmála í
landinu og getur
því farið að
sinna því
hugðarefni
sínu.

Heimssýn í útrás?
Heimssýn, hreyfing sjálfstæðissinna
í Evrópumálum, er nokkuð kokhraust eftir úrslit kosninganna og
myndun ríkisstjórnar. Í nýlegum pistli
á heimasíðu samtakanna er sagt að
þau hafi unnið síðustu orrustuna
um ESB, en stríðinu sé þó langt í frá
lokið. Það verði nefnilega að tryggja
að „ESB-daðrinu verði hætt fyrir
fullt og fast“. Erfitt er að sjá hvernig
það markmið næst, nema með því
kannski að banna fólki að vilja að
Ísland fari í ESB. Heimssýn boðar
hins vegar útrás, vill fara
með boðskap sinn til
hrjáðra evruþjóða. Það
væru hinir einu sönnu
útrásarvíkingar.
kolbeinn@frettabladid.is

Heimsmeistari í kynjajafnrétti?
JAFNRÉTTI

framkvæmdastjóri
Mannréttindaskrifstofu Íslands

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

arnar, hins vegar nokkurs konar forsætis- og þjóðmenningarráðherra.

HALLDÓR

Margrét
Steinarsdóttir

Elica háfar
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Síðastliðinn fimmtudag kynnti vinnuhópur Sameinuðu þjóðanna um mismunun
gagnvart konum í löggjöf og framkvæmd
bráðabirgðaniðurstöður úr heimsókn sinni
til Íslands. Í lauslegri þýðingu er yfirskrift skýrslu þeirra „Ekkert rúm fyrir
slökun hjá heimsmeistaranum í kynjajafnrétti“. Þar vísa þau til að samkvæmt World
Economic Forum er jafnrétti kynjanna
mest á Íslandi. Þau hrósa Íslandi til dæmis
fyrir það hversu vel hafi tekist til við að
samræma atvinnu og fjölskyldulíf, kynjaða
hagstjórn og löggjöf um kynjakvóta í
stjórnum fyrirtækja, bann við kaupum á
vændi og ein hjúskaparlög fyrir alla.
Hins vegar telur vinnuhópurinn að
á tveimur sviðum sé úrbóta þörf, þ.e. á
vinnumarkaði og hvað varðar kynbundið
ofbeldi. Gagnrýnir hópurinn m.a. launamun kynjanna sem eigi sér rót í kynskiptum vinnumarkaði og því hversu fáar konur
gegni stjórnunarstöðum. Þau gagnrýna
einnig að í íslenskum hegningarlögum sé
ekki að finna sérstakt ákvæði er taki til
ofbeldis í nánum samböndum (heimilisofbeldis), hversu sjaldan nálgunarbanni sé
beitt og til hve skamms tíma það nái.
Þá lýsir vinnuhópurinn verulegum
áhyggjum af því að fimm árum eftir
athugasemdir kvennanefndar SÞ varðandi það hversu fá kynferðisbrotamál sem
kærð eru til lögreglu enda með saksókn og

➜ Þó með sanni megi segja að

staða jafnréttismála á Íslandi sé góð
miðað við mörg önnur ríki, þá eru
þó alvarlegir brestir þar á, svo sem
rakið hefur verið hér að framan.
sakfellingu skuli engin breyting hafa orðið
þar á. Leggja þau til að stjórnvöld grípi
til aðgerða til að bæta refsivörslukerfið.
Þau benda einnig sérstaklega á stöðu innflytjendakvenna og hvetja til stuðnings
við samtök sem miða að því að gera innflytjendum, einkum konum, mögulegt að
taka þátt í efnahags- og félagslífi, sem og
opinberu og stjórnmálalífi á Íslandi. Loks
hvetur vinnuhópurinn til að sett verði löggjöf um bann við mismunun og að starfsemi Jafnréttisstofu verði styrkt.
Mannréttindaskrifstofa Íslands tekur
heils hugar undir athugasemdir nefndarinnar. Þótt með sanni megi segja að staða
jafnréttismála á Íslandi sé góð miðað
við mörg önnur ríki, þá eru þó alvarlegir
brestir þar á, svo sem rakið hefur verið
hér að framan. Betur má ef duga skal og
hvetur Mannréttindaskrifstofan nýja ríkisstjórn til að setja jafnréttis- og mannréttindamál í forgang og grípa til viðeigandi
aðgerða til að taka á þeim úrlausnarefnum
sem fyrir liggja.
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Varðveisla og vernd
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Áhugi forsætisráðherra á varðveislu og vernd íslensks menningararfs er lofsverður. Íslenska
þjóðin er eina fólkið í heiminum
með þennan tiltekna menningararf og þetta tiltekna tungumál og hefur skyldur samkvæmt
því; okkur ber að sjá til þess að
íslenskan deyi ekki út á nýrri
tækniöld, eins og gæti hæglega
gerst, heldur verði áfram notadrjúgt, lifandi og skemmtilegt
mál.
En ræktarsemi, virðing og
varfærni gagnvart viðkvæmri
sérstöðu á viðsjálli öld einsleitni
og hagræðingar á ekki bara við
um svo margrætt og síbreytilegt fyrirbæri sem þjóðmenning
er. Slíkur hugsunarháttur á ekki
síður að ráða för hjá ríkisstjórninni í umgengni við íslenska náttúru. Því miður virðast ýmis teikn
á lofti þar.
„Landið er fagurt og frítt…“
Íslensk náttúra er að verða æ
mikilvægari hluti af íslenskri
sjálfsmynd – þjóðarvitund, sé
hægt að nota svo hátíðlegt orð –
enda engu lík. Hér eru víðerni
ósnortin og okkur er mikilvægt
að skynja að þau séu það. Þegar
við förum um landið skynjum við
samhljóm innra með okkur við
náttúruna og hversu óumræðilega
mikilvægt það er okkur að hún sé

ekki eyðilögð í framkvæmdaæði,
um leið og við gerum okkur grein
fyrir því að náttúran hefur gildi
í sjálfri sér; og hlutverk okkar sé
að skila gæðum hennar til eftirkomendanna. Og Ísland hefur svo
sannarlega gefið okkur þegnum
sínum mikið og margt: ekki bara
alla þessa ægifegurð heldur líka
gjöful fiskimiðin sem nærast
ekki síst af framburði jökuláa
(sem ekki berst til sjávar þegar
virkjað er); jarðhita sem okkur
tekst kannski einhvern tímann að
finna aðferðir til að beisla; blessað heita vatnið; meira ríkidæmi
í vatnsbúskap en víðast hvar.
Umgengnin við auðlindir landsins
er eitthvert mikilvægasta verkefni sem hægt er að hugsa sér
fyrir stjórnmálamann á Íslandi
og ber að taka alvarlega vilji
menn láta taka sig alvarlega sem
stjórnmálamenn.
Það er afar misráðið að fela
sama manni ráðherradóm yfir
landbúnaði, sjávarútvegi og
umhverfismálum. Þar stangast
iðulega á sjónarmið náttúrufræðinga annars vegar og hins vegar
þeirra sem hafa hagsmuni af því
að nytja gæði jarðarinnar út frá
skammtíma gróðasjónarmiðum.
Miðað við málflutning Sigurðar
Inga Jóhanssonar á alþingi um
virkjana- og stóriðjumál er full
ástæða til að óttast að hann dragi
taum framkvæmdasinna.
„Alltaf þegar ég heyri
orðið náttúra…“
Í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar blasir ekki beinlínis
við ríkur skilningur á umhverfismálum. Þar er ekkert fjallað
um mengun, ekkert um súrnun sjávar, ekkert um loftlags-

Það er afar misráðið að fela sama
manni ráðherradóm yfir
landbúnaði, sjávarútvegi og
umhverfismálum.

mál, en aðeins talað um náttúruvernd í sömu andrá og nýtingu
og staðhæft að Ísland hafi „sérstöðu í umhverfismálum í krafti
ósnortinnar náttúru og sjálfbærrar nýtingar endurnýjanlegra auðlinda,“ og haldið áfram:
„Sú ímynd er auðlind í sjálfri sér.
Unnið verður að því að styrkja þá
ímynd og grundvöll hennar, að
vernda íslenska náttúru og efla
landgræðslu og skógrækt þar
sem það á við.“ Sum sé: hér er
komin gamla bábiljan um að náttúruvernd felist einkum í landgræðslu og skógrækt – manngerðri „snortinni“ náttúru – og
ímynd. Hin bábiljan sem skýtur
hér upp kollinum er sú að hér sé
„sjálfbær nýting endurnýjanlegra auðlinda“. Vonandi rennur
sá dagur einhvern tímann upp,
en með engu móti er hægt að tala
um stórar vatnsaflsvirkjanir sem
sjálfbærar eða endurnýjanlegar,
enda fyllast miðlunarlón á tilteknum árafjölda, vatnafar spillist með margvíslegum afleiðingum fyrir lífríkið. Hið sama gildir
um jarðhitavirkjanir, þar sem
ókunn verðmæti kunna að vera í
húfi á furðu órannsökuðum svæð-

um; borholur tæmast og brennisteinsgufum blásið yfir fólk.
Loks má minna á að næst á eftir
Áströlum og Bandaríkjamönnum
losa Íslendingar – með alla sína
„hreinu orku“ – mest af gróðurhúsalofttegundum á mann, þ.e.a.s.
meðal iðnríkja og notum við þó
ekki kol líkt og gert er í Ástralíu
og Bandaríkjunum.
Persóna í þýsku leikriti var
einu sinni látin segja: Alltaf þegar
ég heyri orðið menning dreg ég
upp skammbyssuna mína. Viðkvæði sumra íslenskra framámanna gagnvart náttúruvernd
hefur verið í þessum anda: Alltaf
þegar ég heyri orðið náttúra ræsi
ég jarðýtuna mína. Slíkur hugsunarháttur á ekki við á nýrri öld
þar sem verðmætin verða til einungis með því að rannsaka, skoða,
þekkja og kunna en ekki með því
að böðlast og troðast, ólmast og
rótast – og rannsaka svo.
Forsætisráðherra kemur manni
fyrir sjónir sem íhugull maður.
Hann mætti hugleiða hvers vegna
svo margt fólk sendi athugasemdir um rammaáætlun á sínum
tíma í stað þess að afgreiða þær
sem hvern annan fjölpóst eins og

honum varð á að gera í viðtali við
Helga Seljan á laugardag – hann
mætti velta fyrir sér inntaki þessara athugasemda frekar en að
gera lítið úr starfi þeirra náttúruverndarsamtaka sem skipulagt hafa mótmæli og aðgerðir til
verndar náttúrunni; hann mætti
velta fyrir sér athugasemdum
sem bárust jafnt frá laxveiðimönnum sem talsmönnum ferðaiðnaðarins, næst stærstu atvinnugreinar landsins; hann mætti
hugleiða hvers vegna svo margt
fólk mætti í grænu gönguna þann
fyrsta maí; hann mætti hugleiða
hvers vegna meirihluti landsmanna – og þar á meðal kjósendur
hans sem treysta honum til góðra
verka – segist vera andvígur
virkjana- og stóriðjustefnu. Hann
mætti hugleiða hvað er í húfi og
hvort maður eigi að aðhyllast
jarðýtuna eða framtíðina.
Sigmundur Davíð segist vilja
hlusta. Hann segist vilja taka
upp ný vinnubrögð í samstarfi
stjórnar og stjórnarandstöðu á
þingi; takast á með rökum og
hrinda í framkvæmd góðum hugmyndum, jafnvel þótt þær komi
frá stjórnarandstöðu – og hlusta.
Engin ástæða er til að ætla að
hann meini það ekki. Þess er þá
að vænta að hann leggi eyrun við
því sem náttúruverndarfólk og
náttúrufræðingar hafa að segja.
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Þú finnur „Kia Motors Ísland“
á Facebook

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.
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Golden Gate-brúin opnuð fyrir umferð

GUÐRÚN JÓHANNA Syngur næturljóð af götum Madrídar og
göldrótta sígaunadansa, ásamt nýju verki sem Daníel Bjarnason
samdi fyrir hana.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þennan dag árið 1939 var Golden Gate-brúin á milli San Francisco
og Marin-sýslu opnuð fyrir bílaumferð.
Tveimur dögum áður höfðu um tvö hundruð manns farið yfir
hana fótgangandi og á hjólaskautum. Brúin er rúmlega 2.700
metrar á lengd, 27 metrar á breidd og 227 metrar á hæð. Áður
en hún var byggð var siglingarleiðin eina raunhæfa leiðin frá San
Francisco yfir til Marin-sýslu.
Ferjusiglingar á milli hófust um 1820 en áætlunarferðir hófust
um 1840. Siglingarleiðin, sem tekur um tuttugu mínútur að fara,
er hættuleg enda eru straumar í flóanum afar sterkir. Margir lögðu
á sínum tíma hart að stjórnvöldum að byggja brú þar sem San
Francisco var eina stóra borgin í Bandaríkjunum sem enn var háð
ferjusiglingum á fjórða áratug síðustu aldar.
Sjálfsmorð eru algeng á brúnni en hún er 79 metra yfir yfirborði sjávar. Fyrsta sjálfsmorðið var framið nokkrum dögum eftir
að brúin var opnuð en ekki er vitað hvað þau eru orðin mörg í
heildina þar sem ekki eru alltaf vitni.

Seiður frá Spáni og
eitt íslenskt verk
Nýtt verk eftir Daníel Bjarnason, næturljóð
af götum Madrídar og göldróttir sígaunadansar hljóma í Norðurljósasal Hörpu í
kvöld klukkan 20.
Perlur spænskrar tónlistar frá 19. öld til 21. aldar
beint úr spænskri þjóðarsál, svo sem dáðar þjóðvísur í útsetningu Lorca,
eru á efnisskrá Guðrúnar
Jóhönnu Ólafsdóttur mezzósópransöngkonu og hinnar spænsku sveitar Sonor
Ensemble í Hörpunni í
kvöld. Einnig flytja þau nýtt
verk eftir Daníel Bjarnason,
Larkin Songs, sem er samið
fyrir Guðrúnu Jóhönnu og
útsett fyrir Sonor Ensemble.
Tónleikarnir eru hluti af
Listahátíð í Reykjavík.
Spænska kammersveitin
Sonor Ensemble er skipuð
virtum hljóðfæraleikurum
úr Þjóð ars in fón íu hljómsveit Spánar undir stjórn

Luis Aguirre, sem er einn
af reyndustu hljómsveitarstjórum landsins. Hljómsveitin sérhæfir sig í flutningi á spænskri tónlist og
hefur frumflutt fjölda verka
eftir spænsk og suðuramerísk tónskáld.
Guðrún Jóhanna starfar
á Spáni og hefur komið fram
með Sonor Ensemble víða
um heim og á tónleikunum í
kvöld munu þau flytja mörg
af þeim verkum sem yfirleitt eru á efnisskrá þeirra
á tónleikaferðalögum.
Píanó ein leikari á tónleikunum er Sebastián Mariné, einn af fremstu píanóleikurum og núlifa ndi
tónskáldum Spánar. Stjórnandi er Luis Aguirre.
-gun
EKKERT BREYTIST Á Mokka breytist ekki neitt nema fólkið sem sækir staðinn. Það eldist og tískan í fatnaði og hárgreiðslum breytist, segir Ari.

MERKISATBURÐIR

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

1746 Sett er tilskipun um húsvitjanir og skulu prestar húsvitja
minnst tvisvar á ári.
1857 Settar eru reglur um að danskir embættismenn verði að
standast íslenskupróf til að fá stöður á Íslandi.
1962 Sveitarstjórnarkosningar á Íslandi.
1981 Fjórir menn farast í flugslysi á Holtavörðuheiði og finnst
flak vélarinnar ekki fyrr en 10. júní þrátt fyrir mikla leit.
1982 Ólafur Jóhann Ólafsson lýkur stúdentsprófi með hæstu
einkunn sem gefin hefur verið (9,67) frá Menntaskólanum í
Reykjavík.
1982 Davíð Oddsson tekur við starfi
borgarstjóra í Reykjavík af Agli
Skúla Ingibergssyni.
1982 Falklandseyjastríðið: Orrustan
um Goose Green hefst.
1983 Hús verslunarinnar í Reykjavík
er tekið í notkun.
1991 Landsbankinn yfirtekur
rekstur Samvinnubankans.
2006 Sveitarstjórnarkosningar eru haldnar á Íslandi.
2006 Jarðskjálfti af stærðargráðunni 6,3 á Richter verður á eyjunni Jövu
í Indónesíu. Yfir 6.000
manns farast, 36 þúsund
slasast og um ein og hálf
milljón manns missir heimili sín.

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Mokka-kaffi hefur
ekkert breyst í 55 ár
Mokka-kaffi varð 55 ára á föstudaginn var. Af því tilefni var opnuð þar sýning á 15
myndum eftir Ara Sigvaldason sem allar eru teknar inni á Mokka. Ari hefur verið fastagestur á Mokka í 25 ár en segist þó ekki vera þar daglega eins og sumir.
Það er viðeigandi að þú hringir núna,
ég sit einmitt á Mokka,“ segir Ari Sigvaldason þegar falast er eftir viðtali vegna sýningarinnar Mokkafólk
sem opnuð var á föstudaginn. „Það er
óhætt að segja að ég sé hér fastagestur
og hafi verið síðastliðin 25 ár, þótt ég
komi reyndar ekki á hverjum degi eins
og sumir.“
Elstu myndirnar á sýningunni eru
teknar 1988 og svo nokkuð reglulega
síðan. Þarna má sjá ýmsa stamkúnna
Mokka í gegnum tíðina eins og til
dæmis Dag Sigurðarson, Sveinbjörn
Beinteinsson og Ketil Larsen.
„Þetta eru svarthvítar myndir og hér
inni hefur ekkert breyst í 55 ár þannig
að það er ómögulegt að segja hvenær
einstakar myndir eru teknar,“ segir
Ari. „Það er helst að maður sjái það á
fatnaði fólks og hárgreiðslu. Það er hér
til dæmis mynd af mér frá 1988 og ég
er mjög „eitís“ á henni.“ Þú ert ekki með
sítt að aftan samt. „Nei, ég klikkaði á
því, hlýt að hafa verið í uppreisn,“ segir
Ari og skellihlær.
Segðu mér aðeins frá sjálfum þér.
Hver ert þú? „Ég er menntaður stjórnmálafræðingur frá Kaupmannahafnarháskóla en lengst af hef ég starfað
á fjölmiðlum. Var lengi að vinna hjá
RÚV, bæði útvarpinu og sjónvarpinu,
sem fréttamaður. Á því góða ári 2007
stofnaði ég síðan ljósmyndagallerí, hið

AFSKAPLEGA „EITÍS“ Ari árið 1988. „Ég hef klikkað á því að vera með sítt að aftan,“ segir
hann. „Hlýt að hafa verið í uppreisn.“

fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. Síðan
hef ég verið að reka það, taka myndir og
gefa út bækur og svona hitt og þetta.“
En þú ert sem sagt ekki menntaður ljósmyndari? „Ég er sennilega einn menntaðasti ljósmyndari á Íslandi, bara ekki
í því fagi.“
Hvernig kom þessi sýning til?
„Mokka er sem sagt 55 ára og í tilefni

af því kom upp þessi hugmynd um að
sýna myndir sem allar eru teknar hér
inni. Þetta eru ekkert endilega myndir af þekktu fólki, þótt því bregði fyrir,
meira svona tilraun til að fanga stemninguna á Mokka í gegnum árin.“
Sýningin verður opin á opnunartíma
kaffihússins, frá 9.00 til 18.30, til 27.
júní.
fridrikab@frettabladid.is

SÖNGVASKÁLDIN OG SINFÓ
Stórtónleikar verða á fimmtudagskvöldið, 30. maí, þegar
Sinfóníuhljómsveit Íslands og flestir þekktustu söngvarar
landsins sameinast í Hörpu. Tónleikarnir eru haldnir í
samvinnu við Félag tónskálda og textahöfunda, FTT, sem
heldur upp á 30 ára afmæli á þessu ári.

ÓVISSUFERÐ Á
HEILSUHÓTELIÐ

HEILSUHÓTELIÐ KYNNIR Ingvar Berndsen bauð eiginkonu sinni í óvissuferð á Heilsuhótel Íslands. Dvölin
gerði þeim mjög gott og þau kynntust hressu fólki og skemmtu sér mjög vel.
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ngvar Berndsen hafði að eigin sögn
lifað nokkuð heilsusamlegu líferni
undanfarin ár. Þrátt fyrir það var
hann búinn að velta því fyrir sér í tvö ár
að heimsækja Heilsuhótel Íslands enda
lesið áhugaverðar frásagnir um hótelið
í fjölmiðlum. „Þessi umfjöllun vakti mig
til umhugsunar og ég taldi dvölina á
hótelinu geta nýst mér. Mér fannst þó
að ef ég færi á Heilsuhótelið yrði konan
mín að koma með en henni fannst hugmyndin ekki eins áhugaverð. Þá tók ég
til ráða minna og ákvað að bjóða henni
í óvissuferð. Hún fékk þó að vita daginn
áður hvert ferðinni væri heitið en þá
var ekki aftur snúið.“
Dvöl þeirra hjóna stóð yfir í tvær
vikur og var tíminn mjög fljótur að
líða. „Við kynntumst ótrúlega hressu
og skemmtilegu fólki sem átti eftir að
fylgja okkur næstu daga. Hugarfar allra
var svo jákvætt og gott andrúmsloft á
Heilsuhótelinu. „Ég á örugglega eftir
staðnum. Þetta var líklegast það besta
að fara þangað aftur. Og ég veit að alls
sem við hjónin höfum gert heilsulega
konar fólk getur haft gott af því að fara
séð.“
þangað. Konan mín orðar þetta reyndar
Hjónin dvöldu á hótelinu í janúar og
á mjög einfaldan hátt þegar hún talar
í lok tímans höfðu þau bæði misst sjö
um tímann okkar þarna. Hún segir hann
kíló. „Við ákváðum strax að tileinka
einfaldlega hafa verið algjöra snilld.“
okkur ýmislegt sem
við höfðum lært á
hótelinu, til dæmis
varðandi mataræði
og hreyfingu. Konan
mín var þá komin í
þá þyngd sem hún
vill vera í en ég
mátti missa aðeins
meira. Mér leið vel
og liðverkir voru
alveg horfnir. Nú
rúmlega fjórum
Heilsunámskeið sumarið 2013
mánuðum síðar hef
7. - 21. júní
ég misst 22 kíló.“
5. – 19. júlí
Hann segist vera
virkilega ánægður
með dvöl sína á
www.heilsuhotel.is
Sími: 512 8040

FRÁBÆR TÍMI
„Hugarfar allra var
svo jákvætt og gott
andrúmsloft á staðnum.
Þetta var líklegast það
besta sem við hjónin
höfum gert heilsulega
séð,“ segja hjónin Ingvar
Berndsen og Ólína
Hansdóttir.
MYND/VALLI

LÍÐUR BETUR
Ingvar Berndsen hefur
misst 22 kíló á rúmlega
fjórum mánuðum.
MYND/VALLI

FÓLK| HEIMILI

AUKINN ÁHUGI
Á FORNRI IÐN

HREINSUN Á
GULLI OG SILFRI
Gull- og silfurmunir njóta sín betur skínandi hreinir í sumarsólinni.
Hér gefast ráð til hreinsunar á skartgripum, hnífapörum og öðru úr
ekta gulli og silfri.

■ GULL:
Blandið saman einni matskeið af uppþvottalegi saman við 2 dl af
soðnu köldu vatni í litla glerskál. Setjið það sem hreinsa á út í vökvann og látið liggja í hálfa til eina klukkustund. Óhreinindin leysast
upp í vatninu sem verður gruggugt. Gott er að bursta hlutina með
mjúkum bursta. Skolið yfir með köldu vatni og leggið ofan á handklæði til þerris. Fægið að lokum með mjúkum klút.
■ SILFUR:
Útbúið fægilög úr einni teskeið af lyftidufti, einni teskeið af matarsóda og tveimur og hálfum desílítra af köldu vatni. Hitið vatnið og
bætið þurrefnum út í. Látið rjúka og setið silfrið í löginn. Látið liggja
um stund. Takið upp úr og fægið með mjúkum klút.
Heimild: Leiðbeiningastöð heimilanna

ELDSMÍÐI Íslenskir eldsmiðir hyggjast opna smiðju við Byggðasafnið í
Görðum, Akranesi. Smiðjan verður opin öllum eldsmiðum landsins en áhugi
á þessari fornu iðn fer vaxandi. Íslandsmeistaramót í eldsmíði verður haldið
á Akranesi um helgina og Norðurlandameistaramót síðar í sumar.

U

ndanfarin fimm ár höfum við
haldið eldsmiðjumót í byrjun
júní við Byggðasafnið í Görðum,
Akranesi. Nú hefur bæjarráð veitt leyfi
fyrir byggingu smiðju sem verður opin
öllum eldsmiðum landsins,“ segir Guðmundur Sigurðsson, formaður áhugamannafélagsins Íslenskir eldsmiðir en
félagið stendur að byggingu smiðjunnar
í samvinnu við safnið.
„Áhuginn á eldsmíði er alltaf að
aukast. Félagið taldi fimm manns fyrir
nokkrum árum en í dag erum við 40,“
segir Guðmundur. „Eldsmíði er ævaforn iðn sem hefur lítið breyst frá
landnámi og ákveðin kúnst að eiga við.
Hún er mjög skapandi og skemmtileg.
Menn eru að smíða allt frá nöglum og
kertastjökum upp í axir, hlið og fleira.
Markmiðið er að fólk geti fengið eldsmið til að smíða fyrir sig. Það er ólíkt
handbragðið í eldsmíði og að sjóða járn
saman. Það er meira líf í eldsmíðuðum
stykkjum,“ segir Guðmundur en félagið
stendur reglulega fyrir námskeiðum í
eldsmíði og setur upp smiðjur og sýnir
handtökin á bæjarhátíðum. „Við höfum
til dæmis verið með á Menningarnótt
og á Safnanótt.“
Íslandsmeistaramótið í eldsmíði
verður haldið dagana 31. til 2. júní á
Akranesi. Þá verður Norðurlandameistaramót haldið á Akranesi, dagana 14. til
18. ágúst, í fyrsta sinn hér á landi. Guðmundur segir Norðurlandameistaramótið tækifæri fyrir íslenska eldsmiði

til að sjá aðferðir annarra smiða. Á
mótinu um helgina verði haldin sérstök
forkeppni fyrir þá sem stefna á keppni í
Norðurlandameistaramótinu.
„Therese Engdahl, núverandi Norðurlandameistari, verður með í keppninni
í ár,“ segir Guðmundur. „Mótið verður
■ heida@365.is
spennandi.“

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

ELDSMÍÐI Guðmundur
Sigurðsson, formaður
Íslenskra eldsmiða, segir
eldsmíði skapandi og
skemmtilega iðju. Handtökin hafa lítið breyst frá
landnámi.
MYND/FRIÐÞJÓFUR HELGASON

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir

SKRIFSTOFU- OG FJÁRMÁLAGREINANÁM
NÁM FYRIR FULLORÐIÐ FÓLK
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viðskipta- og fjármálagreina
í síma 594 4000/824 4114.
Netfang inga.karlsdottir@mk.is
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Fjarnám, þrjár annir.
Kennt í lotum.

Fjarnám, þrjár annir.
Kennt í lotum.

MÁLAÐ Í SUMAR

MÁNUDAGUR 27. MAÍ 2013

„Vorið og sumarið nýta margir til að bera á pallinn, skjólveggi og annað timburverk,“ segir Einar Loftsson, málarameistari í málningardeild Byko í Breidd.

MYND/ANTON

Nú er tíminn til að bera á pallinn
Málningardeild Byko býður upp á gott verð og góða þjónustu. Þrautreyndir starfsmenn veita viðskiptavinum góð ráð um val á efni og
hvernig best sé að bera sig að við þau verkefni sem fyrir liggja. Um þessar mundir huga margir að viðhaldi á pöllum og öðru
timburverki. Byko býður upp á úrval af viðarvörn og réttu tólunum og tækjunum til verksins.

V

orið og sumarið nýta margir til að
bera á pallinn, skjólveggi og annað
timburverk,“ segir Einar Loftsson,
málarameistari í málningadeild Byko í
Breidd. Hann segir mikilvægt að fólk hugi
vel að viðhaldi á pöllum því þannig megi
koma í veg fyrir erfiðar og kostnaðarsamar aðgerðir síðar.
Einar lýsir betur hvernig eigi að bera sig
að. „Ef um er að ræða nýjan pall þarf hann
að þorna í fjórar til sex vikur áður en nokkuð er gert. Þetta er vegna þess að viðurinn
er yfirleitt gagnvarinn sem þýðir að seltupækli er þrýst inn í hann. Pallurinn þarf því
að þorna vel svo seltan fari úr. Eftir þetta er
slípað létt yfir pallinn, hann sópaður og
borinn á hann pallaolía með lit,“ lýsir Einar
og bendir á að liturinn sé mikilvægur enda
verji hann timbrið gegn sólarljósinu.
Pallaolían sem seld er í Byko er Pinotex
frá Sadolin í Danmörku og Kjörvari 12 frá
Málningu. Einar segir reynsluna af þessum
olíum afar góða enda hafi efnin verið lengi
á markaði.
Eftir að borið hefur verið á pallinn í

fyrsta sinn þarf að bera á hann reglulega
einu sinni á ári. „Þá þarf aðeins að þvo pallinn og bera eina umferð á,“ segir Einar en
annað á við þegar pallar eru gamlir og farnir að grána vegna áhrifa frá útfjólubláum
geislum sólarinnar. „Þennan gráma
verður að fjarlægja til að tryggja góða
endingu,“ upplýsir Einar. Það sé gert með
því að bera pallahreinsi á viðinn. „Hann
þarf að liggja á í tiltekinn tíma, yfirleitt
fimmtán til þrjátíu mínútur. Síðan er viðurinn skrúbbaður með stífum skrúbbi og
vatni. Hann er síðan látinn þorna í þrjá
til fjóra daga og loks borið á hann.“
Þjónustan í málningardeildinni er til fyrirmyndar. „Við
erum nokkrir sem höfum
unnið við þetta í fjöldamörg
ár og viðskiptavinir geta stólað á að koma ekki að tómum
kofanum hjá okkur þegar
kemur að ráðleggingum á
vali á málningu eða viðarvörn,“ segir Einar. Hann
bendir einnig á að verðið á

viðarvörn og annarri málningu hjá
Byko sé afar gott. „Við erum í mörgum tilfellum ódýrastir á markaðnum og leggjum metnað okkar í að
vera með gott verð og góða þjónustu.“
Nánari upplýsingar um Byko
má finna á www.byko.is
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Sumarið er tíminn til að mála
Flügger rekur keðju málningarverslana hér á landi. Þar er mikil vörubreidd og rík áhersla lögð á faglega þjónustu. Verslun Flügger á
Stórhöfða 44 er opin frá sjö til sjö, sjö daga vikunnar. Þannig er komið til móts við þarfir viðskiptavina og hefur það mælst mjög vel fyrir.

F

lügger er með keðju eigin
verslana á Íslandi og eru
þær sex talsins. Tvær eru í
Reykjavík, ein í Hafnarfirði, ein
í Keflavík, ein á Selfossi og ein á
Akureyri. Auk þess er Flügger í
samstarfi við fjölmargar verslanir á þessu sviði. „Verslanir Flügger
eru fagverslanir með málningu
og málningarvörur og leggjum
við ríka áherslu á það. Hjá okkur
starfa málarar, málarameistarar
og fólk með sérþekkingu á þessum vörum. Við viljum fyrst og
fremst tryggja fagmennsku enda
eru viðskiptavinir okkar aðallega
úr faggeiranum. Almenningur er
þó líka í viðskiptum við okkur og
stendur sama þjónustan til boða
fyrir alla,“ segir framkvæmdastjórinn Vigfús Gunnar Gíslason.
Flügger er málningarkeðja sem
starfar á öllum norðurlöndum og
víðar og rekur yfir fimm hundruð verslanir. „Bakland okkar er
því gríðarlega sterkt og ytra koma
tugir tæknimanna og efnaverkfræðinga að framleiðslunni sem
gerir það að verkum að við getum
boðið upp á mikla vörubreidd,“
segir Vigfús. Hann segir því ekki
skipta máli hvort ætlunin sé að
mála járn, tré, stein, malbik eða
gras. „Við eigum allt sem til þarf
og þjónustum alla hópa. Sumir

Flügger opnaði nýja og endurbætta
verslun að Stórhöfða 44. Verslunin er opin
frá sjö til sjö, sjö daga vikunnar.

vilja til að mynda kaupa ódýrt en
aðrir aðeins bestu gæði og erum
við með alla flóruna Flügger byggir að hluta á gömlu málningarverksmiðjunni Hörpu Sjöfn sem
margir muna eflaust eftir. „Við
erum enn að selja og framleiða
málningu sem er þróuð og byggð
á íslensku hugviti fyrir íslenskar
aðstæður eins og málningin frá
Hörpu Sjöfn og heldur hún ljómandi vel velli.“
Í fyrra var verslunin að Stórhöfða 44 endurbyggð og opnaði fimm hundruð fermetra sérverslun með málningu síðastliðið sumar. „Þar er meðal annars
svokallað „drive in“ þar sem viðskiptavinirnir geta fengið vöruna
beint í bílinn. Þar er sömuleiðis ýmiss konar aðstaða fyrir viðskiptavini og má þar nefna þvottaaðstöðu fyrir verkfæri, málningarsprautur, pensla og rúllur.

Vigfús Gunnar Gíslason, framkvæmdastjóri Flügger á Íslandi, segir mikið um að fólk komi bæði fyrir og eftir vinnu til að kaupa
málningu og annað því tengt.

Fólk getur því sett óhrein málningarverkfæri í poka og þvegið
hjá okkur. Þá erum við með iðnaðarþvottavél til að þvo málningargalla kjósi viðskiptavinir
það. Eins bjóðum við til leigu litlar geymslur sem henta til dæmis
þeim sem þurfa að geyma verkfæri
um tiltekin tíma, upplýsir Vigfús.

Að Stórhöfða er einnig mötuneyti
fyrir viðskiptavini. „Það er opið
öllum en mælist sérstaklega vel
fyrir hjá málurum sem fá sér bita
um leið og þeir sækja vörur.“
Samhliða opnun nýju verslunarinnar var afgreiðslutímanum breytt og nú er opið sjö daga
vikunnar frá sjö til sjö. „Við köll-

MYND/VALLI

um þetta seven, seven, seven og
var ekki vanþörf á þessari breytingu enda mikið um að fólk komi
bæði fyrir og eftir vinnu.“ Vigfús
segir sumarið sannarlega tímann
þegar kemur að málningu. Salan
hjá okkur þrefaldast á þessum árstíma enda flestir sem mála í maí,
júní, júlí og ágúst.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Sigrún Kristinsdóttir, sigrunk@365.is, s. 512-5455 Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Húseigendur
Að versla við okkar
félagsmenn tryggir þér
hámarksgæði
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Vönduð og falleg eign
Auður Kristinsd.

Elín Viðarsdóttir

Sölufulltrúi

Lögg. fasteignasali

Hverfisgata 74, 5 hæð
Opið hús miðvikudaginn 28. maí kl. 17:30 - 18:00
PIÐ

S

HÚ

Heimili fasteignasala kynnir:
Glæsilegt endaraðhús að
Lómasölum 1, tvær hæðir
og bílskúr. Opið hús í dag frá
kl. 17.30-18.00. Sölumaður á
staðnum sýnir húsið.

O

H
Vel skipulögð 4ra herbergja, 72 fm. íbúð með frábæru
útsýni og góðu og skipulagi íbúðar. Suðursvalir. Góð staðsetning í miðbænum og sérstaklega reisulegt hús. Athugið
að Hverfisgatan verður endurgerð 2013 á þessum kafla.
Verð 24,9 m.

Vegna
mikillar sölu
vantar eignir
á skrá!

audur@fasteignasalan.is

FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA

820 8081
Sylvía G. Walthersdóttir

sylvia@remax.is

Haukur Halldórsson, hdl.
Löggiltur fasteignasali

RE/MAX ALPHA • SKEIFUNNI 17 • 108 REYKJAVÍK • WWW.REMAX.IS

úsið er á tveimur hæðum.
Á efri hæðinni er gestaherbergi, gestasnyrting,
stofur, eldhús og bílskúr. Á neðri
hæðinni eru fjögur herbergi, hol,
baðherbergi, fataherbergi og
þvottahús.
Komið er inn í flísalagt anddyri með fataskáp úr kirsuberjavið. Gestaherbergi með parketi.
Stórt hol með flísum. Glæsilegt
flísalagt eldhús með sérsmíðaðri innréttingu úr kirsuberjaviði, granítborðplötur og vönduð Gorenje-tæki, áfast barborð.
Gestasnyrting með flísum á gólfi
og mósaík á veggjum. Björt stofa
og borðstofa með gegnheilu parketi og útgengi út á svalir í suður,
fallegt útsýni. Mikil lofthæð er á
efri hæðinni og eru loft upptekin
með lýsingu. Úr holinu er gengið
niður parketlagðan stiga á neðri

Fallegt endaraðhús þar sem er opið hús í dag.

hæðina. Þar eru fjögur mjög rúmgóð herbergi með parketi og fataskápum í þremur. Baðherbergi
með flísum á gólfi og veggjum,
sérsmíðaðar innréttingar, hornbaðkar með nuddi, stór flísalagður sturtuklefi.
Glæsilegt þvottahús með flísum
og innréttingu.
Mjög stórt fataherbergi með

skápum og hillum. Húsið er fullbúið og eru allar innréttingar sérsmíðaðar og allt parket er gegnheilt. Lóðin er fullfrágengin með
stóru hellulögðu plani og sólpöllum
utan um stóran hluta hússins. Bílskúrinn er fullbúinn, flísalagður
og með innréttingum. Nánari upplýsingar eru veittar á fasteignasölunni Heimili í síma 530 6500.
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Lómasalir 1 - Endaraðhús.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30 - 18-00.
Stórglæsilegt um 220 fm endaraðhús með bílskúr.
Sérlega vel hannað fjölskylduhús með ﬁmm
góðum svefnherbergjum. Allur frágangur er til
fyrirmyndar. Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð
gólfefni. Glæsileg fullbúin lóð með sólpöllum.
V. 62,9 m

Háaleitisbraut 16
OPIÐ HÚS Á MORGUN KL 17:30 - 18:00
Vel skipulögð mikið endurbætt 133,5 fm 4ra - 5
herbergja íbúð í fjölbýlishúsi með sérstandandi
bílskúr. Íbúðin er í góðu ástandi, góðar svalir
og útsýni. Nýlegar innréttingar og gólfefni eru í
íbúðinn ásamt hluti af glerjum og þakjárni. Góð
eign miðsvæðis. V. 28,5 m.

Blikaás 27 - 3ja herb
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ
17:30-18:00. BLIKAÁS 27, ÍBÚÐ 202. Fín
3ja herbergja 85,7 fm íbúð á 2.hæð í litlu
fjölbýli. Sérinngangur. Útsýni. Parket og ﬂísar á
gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Verð 22,9 millj.

Tunguvegur 3 hfj -þrjár íbúðir
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:30-18:15. Einbýlishús,
207 fm sem búið er að skipta upp í 3 íbúðir. Allar
með sérinngang. Efri hæð 3ja herbergja, neðri hæð
2ja herbergja og bílskúrinn 2ja herbergja. Miklar
leigutekjur. V. 43,9 m.

Hnoðravellir 17 - raðhús
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 16:30-17:30.
Hnoðravellir 17, fullbúið nýtt 170 fm raðhús.
Innbyggður bílskúr. Parket og ﬂísar á gólfum.
Þrjú svefnherbergi. Lóð grófjöfnuð. Tilbúið til
afhendingar. Verð 41 millj.

Klapparhlíð - 2ja herb.
Góð 67fm íbúð á 2.hæð. Eignin skiptist í ﬂísalagt
anddyri, Rúmgott hjónaherbergi með góðum
skápum. Flísalagt baðherbergi, innaf því er þvottahús. Björt stofa og eldhús með góðri innnréttingu.
v. 19,9m

Sólvallagata - 3ja herb
Sérlega glæsileg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð.
Nýlegt eldhús, parket, innihurðir o.ﬂ. Stórar 18 fm
suðvestur svalir með útsýni. Bílastæði á baklóð.
Frábær staðsetning. V 25,9 m.

Sundlaugavegur - 6 herbergja hæð .
Mjög rúmgoð og vel skipulögð um 131 fm hæð,
fjögur svefnherb. og tvær stofur. Tölvert endurnýjuð
eign, m.a. eldhús og parketi. Hús nýlega viðgert.
V. 34,9 m.

Laugalind - 4ra herbergja
Vönduð 4ra herbergja íbúð með stórum sólpalli og
sérinngangi. Eignin er í litlu fjölbýlishúsi í vinsælu
fjölskylduhverﬁ í Kópavogi. Eignin er skráð 121,1 fm
með þvottahús og geymslu innan íbúðar. V. 34,9m

Gullsmári - góð 3ja í lyftuhúsi.
Vel skipulögð um 90 fm 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi. Tvö rúmgóð herbergi og björt stofa. Stórar
suðursvalir með fallegu útsýni. Íbúðin er laus við
samning. Verð 25,5 millj.

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

Guðmundur Th.
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Guðmundur H.
Steinþórsson
Lögg. fasteignasali
gs@fastmark.is

Páll Þórólfsson
Sölumaður
pall@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Netfang: fastmark@fastmark.is – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
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4RA- 6 HERBERGJA

SÉRBÝLI

OPIÐ HÚS
Á MORGUN
ÞRIÐJUDAG, FRÁ
KL. 17.30-18.00

MÁVAHLÍÐ - REYKJAVÍK

NORÐURBRÚ 5 – SJÁLANDI GARÐABÆ

STRAUMSALIR- KÓP. 5 HERBERGJA.

KAMBASEL-REYKJAVÍK

-

-

-

-

Góð 45,6 fm. risíbúð í Hlíðunum.
Björt stofa. Eitt svefnherbergi. Baðherbergi með sturtu.
Geymslupláss undir súð. Þvottaherbergi í kjallara.
Góð staðsetning miðsvæðis í R-vík.
17,9 millj.

Falleg 95,0 fm. íbúð á 2. hæð sér geymsla í góðu lyftuhúsi.
Útsýnis nýtur af svölum til sjávar og að ylströndinni.
Opið eldhús. Rúmgóð stofa. Tvö góð herbergi.
Íbúð merkt 0206 til sýnis á morgun
29,9 millj.

5 herbergja 138,2 fm. íbúð á 3. hæð í 5 íbúða húsi.
4 svefnherbergi. Um 12 fm. svalir í suðvestur.
Mahogny í eldhúsinnréttingu, skápum og hurðum.
Stórkostlegt útsýni. Stutt í skóla

36,9 millj.

188,9 fm. 5 herbergja raðhús að meðt. 20,8 fm. bílskúr.
Opið nýlegt eldhús. Endurnýjað baðherbergi.
Aukin lofthæð í stofu. Arinstofa með útgengi á svalir.
Vel við haldin eign.
42,9 millj.

HRINGBRAUT – R-VÍK. LAUS STRAX.

BÁSBRYGGJAR
REYKJAVÍK.

ÚTHLÍÐ, REYKJAVÍK. NEÐRI SÉRHÆÐ.

HAUKA
K NES – GARÐABÆ.

-

-

-

-

Björt 46,1 fm. íbúð á 3. hæð auk 8,1 fm. sér geymslu.
Björt stofa. Eitt svefnherbergi.
Búið er að endurnýja allt gler og glugga.
Íbúðin er laus til afhendingar strax.
17,9 millj.

Glæsileg 100,0 fm. íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýlishúsi.
Frábær staðsetning við sjávarkambinn. 30,8 fm. bílskúr.
Rúmgóð stofa. 2 herbergi. Þvottaherb. innan íbúðar.
Sjávarútsýni af svölum. Opið eldhús.
37,9 millj.

6 herbergja 152,5 fm neðri sérhæð í fjórbýli.
Samliggjandi stofur með útbyggðum glugga. 4 herbergi.
Svalir til austurs. Bílskúrsréttur. Frábær staðsetning.
Hús nýlega viðgert og málað.
51,9 millj.

274,0 fm. einbýli að meðt. 63,0 fm. innb. tvöf. bílskúr.
1.554,0 fm. eignarlóð, vel staðsett og með góðu útsýni.
Opið eldhús með eyju. Fjögur herbergi. Gufubað
Skemmtilega hönnuð eign.
69,0 millj.

HRÍSATEIGUR- REYKJAVÍK.

SKÚLAGATA 55 ÁRA OG ELDRI - LAUS

KLAPPARSTÍGUR

STEINÁS- GARÐABÆ

-

-

-

-

Falleg 37,9 fm. 2ja herbergja risíbúð í Teigahverﬁnu.
Svalir til suðvesturs út af stofu.
Skipt um járn á þaki 2008, settur kvistur á sama tíma.
Húsið var málað og viðgert árið 2012.
14,3 millj.

101,1 fm. 3ja - 4ra herb. íb. á 3. hæð. Stæði í bílag.
Samliggjandi stofur Sjónvarpshol. 2 svefnherb.
Flísalagðar yﬁrbyggðar svalir.
Hús nýviðgert að utan og málað.
33,5 millj.

Glæsileg 176,2 fm. útsýnisíbúð á tveimur efstu hæðum.
Sér stæði í bílageymslu. Þrennar svalir til nor. aus. og suð.
Glæsilegar stofur. Sjónvarpsstofa með gólfsíðum gluggum.
Stórkostlegt útsýni út á sundin.

Vel skipulagt 144,5 fm. einbýlishús auk 50,0 fm bílskúrs.
Mjög mikil lofthæð er í stofu og eldhúsi. Innfelld lýsing.
4 rúmgóð vefnherbergi. Suðurverönd. Útsýni yﬁr hraunið.
Húsið stendur neðst við opið svæði.
63,0 millj.

JÖRFABAKKI- REYKJAVÍK

KRÍUÁS- HAFNARFIRÐI

HJARÐARHAGI- REYKJAVÍK. 5 HERB.

ÁSBÚÐ- GARÐABÆ.

-

-

-

-

69,0 fm. íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli í neðra Breiðholti.
Stofa og borðstofa með útgengi á svalir.
Þvottaherbergi inn af eldhúsi.
Ytra byrði húss er gott og í góðu viðhaldi. 15,7 millj.

Falleg og vel skipulögð 95,1 fermetra endaíbúð á jarðhæð.
Sér inngangur. Góð staðsetni. innst í götu við opið svæði.
Stofa með útgengi á verönd til suðurs. 2 rúmgóð herbergi.
Hús viðhaldslítið að utan. Stutt í skóla
27,9 millj.

Falleg 132,4 fm. hæð í fjórbýli á þessum eftirsótta stað.
Rúmgóðar og bjartar stofur. 3 herbergi.
Svalir til suðurs út af stofum og hjónaherbergi.
Þvottaherb.innan íbúðar. Tvær geymslur. 38,5 millj.

ÁLFABREKKA

Fallegt 306,6 fm. tvílyft einbýli með 68,8 fm. innb. bílskúr.
Stofur með arni. Nýlega endurnýjað eldhús. 6 herbergi.
Auðvelt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð hússins.
Lóð nýlega endurnýjuð og vísar að tærstum hluta til
suðurs.

FRAKKASTÍGUR

Álfabrekka- Kópavogi.

Frakkastígur.

Mikið endurnýjað einbýlishús sem stendur á fallegri og gróinni lóð með miklum veröndum og skjólveggjum. Eignin er hæð og
kjallari 243,0 fm. að stærð að meðtöldum 30,7 fm. bílskúr. Stórar samliggjandi stofur. Sjónvarpsstofa. Hjónasvíta með baðherbergi og fataherbergi innaf. Tvö önnur rúmgóð herbergi. Eldhús með nýlegum innréttingum. Víðáttumikils útsýnis nýtur frá
Verð 64,6 millj.
eigninni m.a. að Esju, Skálafelli og víðar. V

Virðulegt, járnklætt timbureinbýlishús, tvær hæðir og kjallari auk geymsluriss, á hlöðnum grunni, samtals 149,0 fm. að stærð.
Húsið stendur á 292,1 fm. eignarlóð. Tvö sér bílastæði eru á lóðinni, sem er hellulögð að hluta. Ofnar og ofnalagnir hafa verið
Verð 39,0 millj.
endurnýjaðar. Sérinngangur og innangengt er í kjallara.V

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

ATVINNUHÚSNÆÐI

ÁRAKUR - GARÐABÆ. GLÆSILEGT ENDARAÐHÚS.

BOGAHLÍÐ – REYKJAVÍK. 4RA – 5 HERBERGJA.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR.

-

-

187,5 fm. heil húseign neðarlega á Skólavörðustíg. Húsið, sem er á 4 pöllum er
allt ﬂísalagt í gólf. Stigar á milli hæða eru úr stáli og ﬂísalagðir. Góðir gluggar eru á
neðsta og næst neðsta palli hússins, en efri hæðir eru nánast gluggalausasr. Fyrir
liggur leyﬁ frá arkitekti hússins að gera útli tsbreytingar á því sem og breytingar á
skipulagi eignarinnar hið innra.

Glæsilegt 248,9 fm. endaraðhús með 29,4 fm. innb. bílskúr.
Húsið er innréttað á afar vandaðan og smekklegan hátt.
Allar innréttingar sérsmíðaðar og vandaðar. 5 herbergi.
Svalir til vesturs og lóð til austurs og vesturs.

64,9 millj.

126,2 fm. íbúð á jarðhæð auk geymslu og bílastæðis í bílgeymslu.
Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Opið eldhús, rúmgóð setustofa, 2 svefnherbergi.
48,5
Sér hellulögð verönd í suðvestur.

millj.

Gistiheimili

FLÓKAGATA.
K
HEIL HÚSEIGN. GISTIHEIMILI
MÝRARÁS – REYKJAVÍK

SUNDLAUGAVEGUR - 4RA HERB. ÁSAMT BÍLSKÚR

-

-

Fallegt 255,7 fm. einbýlishús að meðt. 46,5 fm. bílskúr í Seláshverﬁ.
Byggt var við suðvesturhlið hússins fyrir nokkrum árum síðan.
Nýlegar innréttingar í eldhúsi. Stofur með arni. 5 herbergi.
77,0
Ofan á þaki viðbyggingar er útsýnisverönd /svalir.

millj.

Glæsileg 101,7 fermetra íbúð á efri hæð með suðursvölum.
Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum
Bjartar samliggjandi stofur með útgengi á suðursvalir. 2 herbergi.
21,6 fm. bílskúr. Sér bílastæði er á lóð

35,9 millj.

Eignin er innréttuð sem gistiheimili og uppfyllir öll skilyrði fyrir leyﬁ til rekstrarins.
Auk eignarinnar er eignarhluti í kjallara hússins nr. 5 við Flókagötu til sölu. Leigusamningur er í gildi um alla eignarhlutana. Í húsinu eru 13 íbúðarherbergi, matsalur
auk baðherbergja, geymslna, móttöku, og ganga. Auk þess er stúdíóíbúð í risi
hússins. Svalir til austurs eru útaf tveimur herbergjum.Ræktuð lóð með stórri nýlegri

EIGNIR ÓSKAST
hellulagðri verönd til suðurs og steyptum veggjum í kringum lóð.

VANTAR 150 FM. GOTT SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Í
V
REYKJAVÍK
K FYRIR TRAUSTAN KAUPA
K
NDA.

Óskast í Garðabæ
Ó

Óskum eftir fyrir
y traustan kaupanda
p
um 350500 fm. vel staðsettu sérbýli í Garðabæ með
5-6 svefnherbergjum.

Óskast í vesturbænum
Ó
GARÐAFLÖT -GARÐABÆ.

HÖRÐUKÓR 3- KÓPAVOGI. 4RA HERBERGJA.

- Fallegt um 216 fm. einbýlishús að meðt. 37,5 fm. bílskúr.
- Sér 2ja herbergja aukaíbúð er í viðbyggingu.
- Arinn í stofum og 4 svefnherbergi eru í aðalíbúðinni.
- Falleg ræktuð lóð með timburverönd og skjólveggjum.

-

54,9 millj.

Björt og vel skipulögð 115,9 fm. 4ra herbergja íbúð á 8. hæð.
Stórar og bjartar stofur. Yﬁrbyggðar svalir.
Frábært útsýni úr herbergjum, stofum og af svölum
Sér stæði í bílakjallara.

Óskum eftir fyrir
y traustan kaupanda
p
eign
g í
vesturbænummeð 4 -5 svefnherbergjum.
gj
Má vera hæð, hæð og ris eða sérbý
sérbýli.
Eign kemur á morgun í stað Úthlíðar

31,5 millj.

Atvinnuhúsnæði

NÖNNUSTÍGUR – HAFNARFIRÐI.

SÓLHEIMAR. ÚTSÝNISÍBÚÐ Á 8. HÆÐ

TRYGGVAGATA
R
- REYKJAVÍK. SKRIFSTOFUHÆÐ.

-

-

Björt og falleg 386,3 fm. skrifstofuhæð á 2. hæð á frábærum stað í miðborginni.
Gluggar eru til suðurs, norðurs og vesturs. Hæðin skiptist í móttökurými, opin
vinnurými, 7 skrifstofuherbergi, eldhús, tölvuherbergi o.ﬂ. Hæðin er í útleigu í dag.

Mjög glæsilegt 143,7 fm. tvílyft einbýlishús
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum.
Frábær staðsetning í gamla bænum í Hafnarﬁrði.
Góðar verandir, sér bílastæði og matjurtargarður.

39,9 millj.

100,8 fm. útsýnisíbúð á 8. hæð auk 4,6 fm. sér geymslu í kj.
4ra herb. á teikn., en er innréttuð í dag sem 2 stofur og 1 rúmgott herb.
Íbúðin var öll endurnýjuð fyrir 14 árum síðan.
29,5
Stórkostlegs útsýnis nýtur frá íbúðinni. Yﬁrbyggðar svalir.

HVANNALUNDUR

Hvannalundur- Garðabæ
Glæsilegt 206 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum bílskúr. Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á undanförnum árum.
Samliggjandi stofur með útgengi í sólskála. 4-5 herbergi. Falleg ræktuð lóð með veröndum og skjólveggjum. Eignin er vel staðsett á frábærum stað innst í lokaðri botnlangagötu í sunnanverðum Lundum í Garðabæ. V
Verð 56,9 millj

millj.

ÚS

H
PIÐ

O

Sigurhæð 1 – Garðabæ.

67,5 millj.

SIGURHÆÐ 1

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17.30-18.00
Mjög fallegt og vandað 292,0 fm einbýlishús að meðtöldum 44,0 fm. bílskúr í Hæðahverfinu
í Garðabæ. Húsið stendur á 840 fm. skjólgóðri lóð með afgirtri verönd með heitum potti.
Eldhús er nýlega endurnýjað. Nýtt og vandað aðalbaðherbergi. Ný gólfefni að hluta og hiti í
gólfum að hluta. Samliggjandi stofur með arni. 5 herbergi. Frábær staðsetning í góðu
göngufæri við skóla. EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG. VERIÐ VELKOMIN.

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

BRÚNALAND

GUÐRÚNARGATA 3

- FALLEGT HÚS

SAFAMÝRI 27

- GÓÐ HÆÐ
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- GLÆSILEG HÆÐ
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Vel staðsett og fallegt 230,1 fm raðhús á þremur pöllum ásamt 22,2 fm bílskúr
við Brúnaland í Fossvogi, samtals 252,3 fm. Húsinu hefur verið vel við haldið.
Fallegur stór afgirtur garður, hellulagður að hluta. V. 62,9 m. 2739

Sérlega falleg neðri hæð á góðum og rólegum stað í norðurmýrinni. Rúmgóðar
svali með stiga niður í garð. Góður geymsluskúr á lóð fylgir. Íbúðin skiptist í
hol, stórt eldhús/borðstofa, baðherbergi, hjónaherbergi, barnaherbergi og
stofu. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 27.MAÍ MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00.
V. 27,9 m. 2834

Mjög glæsileg og vel skipulögð 5 herbergja mikið endurnýjuð sérhæð á þessum
frábæra stað. Fjögur rúmgóð herbergi, stór stofa, baðherbergi og gestasalerni.
Allar innihurðir, skápar og innréttingar hafa verið endurnýjaðar. Húsið að utan ný
málað og viðgert nýlegt járn og pappi á þaki og nýtt skolp og dren. EIGNIN VERÐUR
SÝND MÁNUDAGINN 27.MAÍ MILLI KL. 17:00 OG KL. 18:00. V. 48,8 m. 2755

KÓRSALIR

MIÐSKÓGAR 15

VEGHÚS 17

- VANDAÐ LYFTUHÚS

- ÁLFTANESI
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- FLOTT ÍBÚÐ
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Glæsileg fullfrágengin 4ra herbergja 116,1 fm íbúð á 2.hæð í fallegu vel staðsettu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Góðar innréttingar, parket og ﬂísar.
Þrjú góð herbergi. Falleg sameign. Innangengt í bílskýli. V. 30,9 m.2838

Hús á einni hæð 251,8 fm m.innb. 34,2 fm bílskúr. Húsið er timburhús klætt
með báruáli. Í húsinu er gert ráð fyrir allt að sex svefnherbergjum, möguleiki
að útbúa litla séríbúð. Innbyggð halógenlýsing , gólfhiti. Frábær staðsetning
mikið útsýni. Laust strax og sölumenn sýna. EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAG
28 MAÍ FRÁ KL. 17:00 - 17:30 2829

Góð og vel skipulögð 7 herbergja íbúð auk bílskúrs. Hæð og ris. Íbúðin skiptist
í ﬁmm svefnherbergi, tvær stofur, tvö baðherbergi, þvottahús, eldhús og hol.
Góðar svalir til norðausturs. Bílskúr með hita og rafmagni. EIGNIN VERÐUR
SÝND ÞRIÐJUDAGINN 28.MAÍ MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 33,5 m. 2828

HÓLMATÚN 37 GB

UNNARBRAUT 12

HAUKSHÓLAR

- EINBÝLISHÚS M. BÍLSKÚR.
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- SJÁVARÚSTÝNI
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Glæsilegt vel staðsett 208,8 fm einb. á einni hæð með innb. 52,4 fm tvöf.bílskúr. Vandaðar innréttingar, 4 svefnherb. Parket og ﬂísar á gólfum. Mjög gott fjölskylduhús.
Hellulagt bílaplan fyrir nokkra bíla. Stór afgirt timburverönd með heitum potti. Húsið
stendur innst í botnlanga með óbyggt svæði suðvesturaf og sjávarútsýni. EIGNIN
VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 27.MAÍ MILLI KL. 17:15 OG KL. 17:45. V. 52,9 m. 2566

Rúmgóð og björt 5 herbergja 174,8 fm neðri sérhæð í fallegu steinhúsi með
bílskúr. Fjögur svefnherbergi, ca 40 fm stofa og borðstofa með útgengi út á
vestur svalir. Bílskúr er 30,3 fm með rafm. og hita. Fallegt sjávarútsýni. EIGNIN
VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 27.MAÍ MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 42,9 m.
2104

KRISTNIBRAUT

KAPLASKJÓLSVEGUR

- FALLEG ÍBÚÐ

Falleg 3ja herbergja 83,9 fm íbúð á 2. hæð (jarðhæð baka til) með miklu
og fallegu útsýni. Suðurverönd. Gengið er inn í íbúðina af svalagangi að
norðanverðu. Íbúðin er með gluggum til norðurs og suðurs. Glæsilegt útsýni
úr herbergjum. V. 24,3 m. 2725

- FRÁBÆRT ÚTSÝNI OG TVÆR ÍBÚÐIR

Fallegt 331,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum með rúmgóðum 34 fm bílskúr og
auka 2ja herbergja íbúð með sérinngangi. Stórkostlegt útsýni, sólstofa með
heitum potti, björt og falleg stofa með arni og stórar svalir. Möguleg skipti á
minni eign. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 27.MAÍ MILLI KL. 17:30 OG
KL. 18:00. V. 59 m. 2030

AUSTURGERÐI

- SÉRHÆÐ

- VEL STAÐSETT EINBÝLI

Sérhæð og ris ásamt útleiguíbúð í bakhúsi í þessu fallega húsi teiknuðu af
Halldóri H. Jónssyni. Íbúðin er 119 fm og bakhúsið er 68,1 fm eða samtals 187,1
fm. Gólﬂötur er ca. 200 fm þar sem efri hæð er mikið undir súð. V. 52,9 m. 2731

Fallegt og vel staðsett tvílyft einbýlishús með fallegu útsýni. Húsið er mjög vel
byggt og hefur fengið gott viðhald. Húsið er tvílyft og er aðkoma á efri hæðina.
Húsið er skráð 238,2 fm en þar af er bílskúr 25,6 fm. Þar að auki er útgraﬁð
rými undir bílskúr. Þá hefur verið samþykkt stækkun á húsinu á efri hæðinni til
vesturs. Með stækkuninni yrði húsið 278 fm. V. 69,5 m. 2262

FERJUVAÐFERJUVAÐ
1-3
1-3

2JA HERBERGJA

X

- NÝJAR ÍBÚÐIR
- NÝJAR ÍBÚÐIR

X

Bólstaðarhlíð - Góð 4ra herbergja
Góð og vel skipulögð 4ra herbergja 101 fm íbúð við Bólstaðarhlíð í Reykjavík. Íbúðin er á 2. hæð og hefur töluvert
verið endurnýjuð á síðustu árum. V. 26 m. 2750

Álfkonuhvarf - íbúð 0202
2ja herbergja nýleg og glæsileg 71,8 fm íbúð á 2. hæð.
Góðar suðursvalir eru út af stofu en þaðan er glæsilegt
útsýni m.a. að Elliðavatni, Bláfjöllum o.ﬂ. Lyfta er í húsinu.
V. 22,5 m. 2565

Ferjuvað 1-3 er 4ra hæða fjölbýlishús í Norðlingaholti í Reykjavík. Í húsinu eru 34 íbúðir með tvö stiga/lyftuhús og
svalagangi. Íbúðirnar í húsinu eru bjartar og rúmgóðar og samanstanda af tveggja, þriggja, fjögurra og ﬁmm herbergja íbúðum. Húsið er byggt af Sérverk sem er þekkt fyrir vönduð og góð vinnubrögð,. Nánari upplýsingar á www.
eignamidlun.is/nybyggingar Verð frá 22,0 - 44,0 m. 2326

Vesturgata 56 - 0201 - 4ra herbergja.

EINBÝLI

HÆÐIR

4ra herbergja 98,3 fm íbúð á 2.hæð í fallegu fjórbýli
í vesturbæ Reykjavíkur. Sameiginlegur inngangur. 3
svefnherb. og stofa. Eina íbúðin á hæðinni. Mjög góð
staðsetning. Laus strax. V. 26,5 m. 2737

Víðimelur - sérinngangur
Vel staðsett 61,6 fm 2ja herbergja íbúð í kj., með sérinngangi, við Víðimel í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu,
hol, eldhús, baðherbergi, geymslu, svefnherbergi og
stofu. Í sameign er sér geymsla og sameiginlegt þvottahús. V. 16,9 m. 2745

Haukanes - glæsileg eign.
Glæsilegt tvílyft um 440 fm einbýlishús sem er með auka 3ja
herbergja íbúð. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni og
er það mjög reisulegt með súlum, stórum svölum, heitum
potti og miklum þakkanti og sjávarútsýni. Á efri hæðinni
eru stórar stofur, 3 svefnherb.,húsbóndaherb., 2 baðherb.,
þvottahús, búr og eldhús. Á neðri hæðinni er tvöfaldur 60
fm bílskúr auk 3ja herbergja íbúðar. Tilboð 6872

Glitvangur - glæsilegt einbýli
Glæsilegt einbýlishús á eftirsóttum stað. Húsið stendur
á 704 fm verðlaunalóð sem er með afgirtri sólverönd,
sólskála, heitum potti o.ﬂ. Húsið er teiknað af Kjartani
Sveinssyni og ber sterkan keim af hans stíl. Húsið skiptist í
forstofu, sjónvarpsrými, tvö baðherbergi, snyrtingu, stofu,
borðstofu, arinstofu, eldhús, þvottaherbergi/geymslu og
fjögur herbergi og innbyggðan bílskúr. V. 69,8 m.

Kleppsvegur - glæsilegt útsýni

Glaðheimar - Stórar svalir.

Langahlíð 13 - 2.hæð m. bílskúr.

Mjög góð og vel skipulögð 107 fm 4ra herbergja íbúð á
8.hæð (efstu). Húsið er lyftuhús á góðum útsýnisstað í
austurborginni og hefur mikið verið standsett á liðnum
árum, m.a. er búið að endurnýja alla glugga, svalahurðir
og gler ásamt gagngerri endurnýjun á svölum og múr
hússins að utan. Búið er að standsetja þak og hefur verið
skipt um þakjárn, pappa o.ﬂ. V. 27 m. 2733

Krummahólar - Lyftuhús.
Vorum að fá rúmgóða 75,6 fm 2ja herbergja íbúð á 3.
hæð í lyftuhúsi. Rúmgóð og björt stofa með útgangi út á
stórar svalir með glerlokunum sem hægt er að opna. Sér
inngangur af svölum og þvottahús innan íbúðar. Íbúðin er
laus til afhendingar - lyklar á skrifstofu. V. 14,9 m. 2632

Kaldasel - góð staðsetning
Vandað þrílyft 233 fmeinbýlishús í enda botnlanga. Húsið
hefur töluvert verið endurnýjað, m.a. eldhús, baðherbergi
o.ﬂ. Þá hefur verið byggð n.k. sólstofa (4o fm) yﬁr veröndina. Næg bílastæði eru við húsið. Lóðin er vel gróin og
með verönd. Glæsilegt útsýni er til vesturs og norðurs.
V. 49,9 m. 2730

Mjög falleg og vel staðsett 90,2 fm 3-4ra herbergja íbúð
á 2. hæð (efstu) í fallegu steinhúsi. Fallegt eldhús með
borðrók við glugga, tvö svefnherbergi en þau voru áður
þrjú, rúmgóð og björt stofa með útgangi út á stórar svalir
til suðurs og vesturs með fallegu útsýni. V. 29,5 m. 2751

Glæsileg 5 herbergja 111,2 fm hæð. ásamt 27,8 fm bílskúr,
samtals 139 fm. Hæðin er endaíbúð og skiptist í 2-3
samliggjandi stofur og 2-3 herbergi. Íbúðin hefur öll erið
endurnýjuð. Húsið var nær endurnýjað frá grunni á sínum
tíma. V. 39,5 m. 1999

3JA HERBERGJA

Fornaströnd - einbýli

Safamýri 67 - Glæsileg sérhæð

Fallegt og velhannað 333,9 fm einbýlishús á Seltjarnarnesi. Húsið hefur fengið gott viðhald en að mestu upprunalegt að innan. Mikil lofthæð er í stofu og er húsið
opið, auðvelt er að breyta skipulagi. Tvöfaldur bílskúr.
V. 88,5 m. 2302

Sérstaklega falleg og vel skipulögð 169 fm efri sérhæð
ásamt bílskúr í þríbýlishúsi við Safamýri í Reykjavík. Húsið
er mjög vel staðsett, stutt er í alla þjónustu, skóla, leikskóla, heilsugæslu og ﬂ. Ástand íbúðar er gott og margt
verið endurnýjað á síðustu árum. V. 49,9 m. 2727

PARHÚS/RAÐHÚS

Búðagerði - vel skipulögð
Vel skipulögð 3ja herbergja 65,9 fm íbúð á 1. hæð. Íbúðin
skiptist í forstofugang, eldhús, baðherbergi, barnaherbergi, hjónaherbergi og stofu með yﬁrbyggðum svölum. Í
kjallara er sér geymsla og sameiginlegt þvottahús.
V. 18,9 m. 2711

Orrahólar - 0302 m. bílskýli.
Falleg og björt 72,8 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við Orrahóla í Reykjavík. Eigninni fylgir stæði í nýju bílskýli. Stórar
svalir til suðurs með glæsilegu útsýni. Íbúðin hefur veirð
mikið endurnýjuð. Húsvörður í húsinu. V. 18,5 m. 2448

50 ÁRA OG ELDRI

Árskógar 8 - eldri borgarar
Falleg og björt 4ra herbergja íbúð með glæsilegu útsýni á
5.hæð í húsi fyrir eldri borgara í Mjóddinni. Íbúðin er laus
við kaupsamning. V. 33,5 m. 2744

SUMARHÚS

Hólmgarður - sér inngangur
Sogavegur 130 - Nýlegt parhús
Mjög fallegt og nýlegt 142,6 fm parhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr. Húsið er innréttað á fallegan
máta með eikarinnréttingum, parketi og ﬂisum á gólfum.
Stór verönd til suðurs frá stofu. Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík. V. 41,9 m. 2738

3ja herb. falleg 81,3 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi.
Íbúðin skiptist í forstofu, lítið herbergi/geymslu, hol, stofu,
borðstofu (sem er teiknað sem herbergi), svefnherbergi,
eldhús og baðherb. Íbúðin er öll í góðu ástandi. Laus
strax. V. 23,5 m. 2384

4RA-6 HERBERGJA

Hörðukór 1 - 11. hæð
Mjög falleg og björt 97,8 fm 3ja herbergja íbúð á 11. hæð
í álklæddu lyftuhúsi í Kópavogi. Íbúðinni fylgir stæði í
bílageymslu fylgir og er hún parketlögð með ﬂísum á
þvottahúsi og baðherbergi. Fallegar og vandaðar innréttingar, rúmgóðar svalir til suðurs og vesturs. Baðherbergi
með baðkari og sturtuklefa. Íbúðin er laus til afhendingar.
V. 29,4 m. 2714

Þingvellir - Skálabrekka
Glæsilegur nýr 106 fm sumarbústaður í landi Skálabrekku
við Þingvallavatn. Bústaðurinn stendur í eftirsóttu
skipulögðu sumarhúsahverﬁ sem er aðeins í rúmlega 30
km fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. Svæðið er lokað
með járnhliði sem tengt er farsíma. 8.200 fm eignarlóð.
V. 37 m. 2743

Perlukór - glæsil. útsýni
Brautarland 7 - raðhús á einni hæð

Langalína - Garðabær

Mjög vel staðsett raðhús á einni hæð neðarlega í Fossvogsdalnum ásamt bílskúr. Gengið er beint út í suðurgarð
frá stofu. Gott aðgengi er að húsinu og næg bílastæði.
Húsið er laust við kaupsamning. V. 49,9 m. 2367

Mjög glæsileg og góð 152 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi,
stórar yﬁrbyggðar svalir til norðurs, glæsilegt útsýni og
góðar svalir til suðurs. Vandaðar innréttingar og gólfefni
og tvö stæði í bílageymslu. V. 56 m. 2753

Einstaklega falleg og velskipulögð 3ja herb. íbúð á efri
hæð í litlu húsi á einstökum útsýnisstað með sérinngangi.
Íbúðin skiptist í forstofu, gang, stofu, eldhús, þvottaherb.,
tvö herbergi og baðherb.. Geymsla á 1.hæð tilheyrir íbúðinni og bílastæði í bílag. Möguleiki að yﬁrtaka hagstæð
lán. V. 31,5 m. 1578

Súðavík - einbýlishús.
Fallegt og velstaðsett hús í gamla bænum í Súðavík, húsið
hefur tölvert verið endurnýjað á s.l. árum og stendur rétt
við höfnina með glæsilegu útsýni yﬁr fjörðinn. Lóðin er
eignarlóð og er mjög falleg og gróin. V. 7,5 m. 2278
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Herb: 5-6
Stærð:
60 fm
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]HUKHóHZ[HxHSSHZ[HóP

<WWS.HYóHYZS\MNZT!



:¤I}SZIYH\[ ¶2}W

:[LPUHY
Sölufulltrúi


.HYóHY
Sölufulltrúi
 

/HSSH
Llfs.
 

=LYó!  T

Opið
Opið
hús
hús

Herb:55-6Stærð: 214 fm
Herb.
670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUTHxRS

-HSSLN[VN]LSZRPW\SHN[WHYOZmLPUUPO¤óTLóôYLT\YZ]LMUOLY
ILYNQ\T/ZPóZQmSM[LYMTVNIxSZRYPUU MTVNLY
PUUHUNLUN[YOVU\T-HSSLNHYPUUYt[[PUNHYVNN}SMLMUPULY\NLNUOLPS[
WHYRL[VNMSxZHY,PUZ[RZ[HóZL[UPUNôHYZLTZ[\[[LYxHSSHôQ}U\Z[\VN
MHSSLNHYNUN\OQ}SHSLPóPY

-HSSLN[LPUIûSPZOZZLTLYZ[HóZL[[xZ\ó\YOSxó\T2}WH]VNZôHYZLT
LYHMHYZRQ}SZ¤S[/ZPóLYPUUHYSLNHxY}SLNYPIV[USHUNHN[\ZLT]HY
]HSPU=LYóSH\UHYNH[HmYZPUZVNNV[[[ZûUPLYHMLMYPO¤óOZPUZ
/ZPóZQmSM[LYMTVNIxSZRYPUU,Y-QN\YZ]LMUOLYILYNPLY\x
OZPU\LUTN\SLPRPLYHóI¤[H]PóMPTT[HOLYILYNPU\
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LÆKK
AÐ
VERÐ!

Herb:35-6Stærð: 108,5 fm Bílageymsla
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUTHxRS

670ð/Ø:TmU\KHNPUUTHxRS!!


4QNMHSSLN[QHO¤óHYHóOZTLóZ]LMUOLYILYNQ\TZ[}Y\TZ[VM\T
VNMHSSLN\TSP[S\TNHYóP[PSZ\ó\YZ/ZPóLYxY}SLNYP]PUHSLNYPN[\
,SKOZPóLYIQHY[TLóZ[}Y\TZ\ó\YNS\NNHVNK`Y\T[xMHSSLNH
OHUUHóHUSx[PUUNHYó:[VM\YUHYLY\TLóLPRHYWHYRL[PmN}SM\TØY
Z[VM\LYNLUNPó[xSx[PUUIHRNHYó[PSUVYó\YZ)xSZRY

322(ð=,9ð:tYSLNH]UK\óIQY[VNNS¤ZPSLNQHOLYILYNQH
MTxIóTLóZtYPUUNHUNPmôYPóQ\O¤óxMQSIûSPx5VYóSPUNHOVS[Px
9L`RQH]xRTLóZ[¤óPxSVRHóYPIxSHNL`TZS\
=HUKHóHYPUUYt[[PUNHYYTN}óOLYILYNPZ[}YHYZ\ó\YZ]HSPYVNMSV[[
[ZûUPkYZ[\[[xZR}SHVNSLPRZR}SH
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Herb: 5-6Stærð: 197 fm
Raðhús
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Herb:45-6Stærð: 145,9 fm
Herb.
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Herb. 4
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Herb:45-6Stærð: 157,3 fm
Herb.
670ð/Ø:ôYPóQ\KTHxRS!!
.}óYHOLYIxIómZHT[IxSZRYmLMZ[\O¤óxUûSLN\MQSIûSPZOZP
TLóS`M[\.}óZ]LMUOLYIIHóOLYIô]V[[HOLYIZ[VMHVNIVYóZ[VMH
MVYZ[VMHVNNV[[LSKOZ.}óHYZ\ó\YZ]HSPY[HMZ[VM\Ø[ZûUPxm[[Hó
,ZQ\UUPMYmZ]LMUOLYIMHSSLNHYPUUYt[[PUNHYN}óN}SMLMUP.}ó\YIxSZRY
MTMSxZHSHNó\Y.L`TZSHPUUHMIxSZRYMTHóZ[¤Yó
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Stærð: 60 fm

Herb. 5

Stærð: 100,3 fm

Herb. 5

Stærð: 100,3 fm

Herb. 6

670ð/Ø:SH\NHYKQUxRS!

670ð/Ø:SH\NHYKQUPRS!!

3LP[Pó\WWûZPUNHxZxTH 

=HUKHóYHOLYIZ\THYOZH\RZ]LMUSVM[Zm
SLPN\S}óLMZ[xSHUKP)YLRR\ZR}NHY:[}Y
[PTI\Y]LYUKTLóOLP[\TWV[[PmZHT[
NL`TZS\ZRY:U`Y[PSLNHóRVTH0UUIM`SNPY
9HMTHNUZR`UKPUNLUOP[H]LP[HLYmZ[HóU\T

,PNUHS}óOHTLóOP[H]LP[\5LóYPO¤óOLYI
VWPóYûTPLSKOZZIVYóZ[VM\ZQ}U]HYWZOLYIVN
Z[VM\TLó[NLUNP[m]LYUK,MYPO¤ó[]V
OLYIZU`Y[VNZ]HSPY/P[PxN}SMPmULóYPO¤ó
:[}Y]LYUKTLóOLP[\TWV[[P

:RVóHZRPW[POHLPNUHS}óTLóOP[H]LP[\
5LóYPO¤ó[]OLYIVWPóYûTPLSKOZZ
IVYóZ[VM\VNZ[VM\[N[m]LYUK,MYPO¤ó
[]VOLYIZU`Y[VNZ]HSPY/P[PxN}SMPmULóYPO¤ó
:[}Y]LYUKTLóOLP[\TWV[[P
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Stærð: 221,7 fm

)}RPóZRVó\UxNZT! 
-HSSLN[VN]LSZRPW\SHN[LPUIûSPmLPUUPO¤ó
,PNUPULYTLó[]LPT\YIHóOLYIMQ}Y\T
Z]LMUOLYIZQ}U]HYWZOVSPVNZ[VM\TLóRHTxU\
,SKOZPóLYVWPó]PóZ[VM\[NLUNP[mZ[}YH
[PTI\Y]LYUK0UUHUNLUN[PUUxIxSZRY
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)VYNHYmZ.HYóHI¤Y

6WPó
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670ð/Ø:TmU\KHNPUUTHxRS!!
:[}YNS¤ZPSLN[MTYHóOZTLóIxSZRY]Pó)VYNHYmZx.HYóHI¤
/UU\UOZZPUZLYLPUZ[RVN[LR\YTHTPóHMZRLTT[PSLN\IPY[\MS¤óP
VN[LUNPUNHmTPSSPYûTH:[}YPYVNTPRSPYNS\NNHYLPURLUUHLPNUPUHVN
NS¤ZPSLN\YZ[}YZ[PNPTLóNSLYOHUKYPó\T[LUNPYO¤óPYUHYZHTHUÐOZPU\
LY\YTN}óZ]LMUOLYILYNPSSTLóMH[HZRmW\TH\R
MVYZ[VM\OLYILYNPZZRYPMZ[VM\:[VMHTLó[NLUNPm]LYUKIVYóZ[VMHVN
LSKOZTLóN}óYPPUUYt[[PUN\LY\xLPU\YûTP;]MHSSLNIHóOLYILYNPVN
Z[}Y[ô]V[[HOZ:[}YHYôHRZ]HSPYZUHxUVYó\YVNxZ\ó\YLYMHSSLN]LYUK
mZHT[Z]S\TTLóMHSSLN\[ZûUP[MYmOQ}UHOLYILYNP)xSZRYTLó
Z[LPU[LWWP,PNUPULYSH\Z]PóRH\WZHTUPUN
Verð: 63.000.000
Herbergi: 5

,KKH
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Stærðir: 220
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Herb. 5

Stærð: 175,4 fm

Herb. 4

Stærð: 117,7 fm
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Herb. 4

Stærð: 127,7 fm
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Herb. 4
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LUK\YUûQHó

)QY[VNYTN}óMQN\YYHOLYIxIóx5VYó\YI¤
/HMUHYMQHYóHYÐIóPULYmQHYóO¤óVNZRPW[PZ[x
HUKK`YPNHUNZ]LMUOLYIIHóOLYIYTN}óH
Z[VM\LSKOZô]V[[HOZVNNL`TZS\:[}YHY
Z\ó]LZ[\YZ]HSPY3(<:]PóRH\WZHTUPUN

)QY[VNYTN}óMQN\YYHOLYIULóYPO¤óx
[]xIûSPZOZPÐIóPULYmQHYóO¤óVNZRPW[PZ[x
HUKK`YPNHUNZ]LMUOLYIIHóOLYIYTN}óH
Z[VM\LSKOZô]V[[HOZVNNL`TZS\
3(<:]PóRH\WZHTUPUN

4QN]LSZRPW\SNóOLYIxIóTLóZtYPUUNHUNPm
M`YZ[\O¤ó:[¤óPxVWU\TIxSHRQHSSHYHM`SNPY
,SKOZIVYóZ[VMHVNZ[VMHMS¤óHZHTHUxLPU\YûTP
-VYZ[VMHôYQZ]LMUOLYILYNYPVNYTNV[[IHóOLYI
î]V[[HOZLYPUUHUxIóHYVNNL`TZSHxZHTLPNU

Þorrasalir 5-7
Íbúð
101
102
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307
401
402
403
404
405
406
407
501
502
503
504
505
506
507
601
602
603
604
605

NÝJAR
ÍBÚÐIR

fm
herb
116,2
4
93,5
3
115,4
4
93,5
3
94,4
3
94,9
3
117
4
95,5
3
118,5
4
115,6
4
93,9
3
94,7
3
94,9
3
117
4
95,5
3
118,7
4
115,5
4
94,1
3
94,5
3
94,9
3
117
4
95,5
3
119,2
4
115,5
4
94,2
3
94,6
3
94,9
3
117
4
95,5
3
119,3
4
116,9
4
93,9
3
94,6
3
94,9
3
118
4

Verð
34.300.000
27.500.000
34.600.000
28.000.000
28.000.000
28.000.000
36.200.000
28.000.000
34.300.000
35.800.000
28.200.000
28.200.000
28.200.000
35.800.000
28.000.000
34.300.000
36.200.000
28.600.000
28.600.000
28.600.000
36.200.000
28.000.000
34.600.000
36.800.000
28.900.000
28.900.000
28.900.000
36.800.000
28.400.000
38.400.000
36.800.000
30.800.000
30.800.000
30.800.000
39.500.000

Staða
Laus
Laus
Laus
Seld
Laus
Laus
Laus
Laus
Laus
Laus
Laus
Laus
Laus
Laus
Laus
Laus
Seld
Laus
Laus
Laus
Laus
Laus
Laus
Seld
Seld
Laus
Laus
Seld
Laus
Seld
Seld
Laus
Seld
Laus
Seld

Verð: 27,5- 39,5m

Þorrasalir 5-7
201 KÓPAVOGUR

Fjölbýlishús
Stærðir 95 - 119 fm
Lyfta
Bílageymsla

Hringið og leitið upplýsinga
B jartar, v and að ar o g v el skip ulag ð ar 3 - 4 herb erg ja íb úð ir á f ráb æ rum stað í Kó p av o g i. Húsið stend ur á f alleg um stað f y rir o f an g o lf v ö llinn v ið Víf ilsstað i. Glæ sileg t útsý ni. Vand að ar innrétting ar f rá
INNX , p arket á g ó lf um, innihurð ir eru sp ó nlag ð ar úr eik o g y f irf elld ar. Fo rsto f a, b að herb erg i o g
þ v o ttahús f lísalö g ð . Gó ð ar sv alir, ly f ta o g b ílg ey msla. Stutt er í v erslanir, skó la, sund , f imleikahús
o g tv o g o lf v elli. Íb úð irnar af hend ast f ullb únar í d es 2 0 1 3 .
3HUNHSxUH.I¤

/¤óHYNHYó\Y9]R

=LYó!  T

Opið
Opið
hús
hús

3VNHMVSK9]R

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499
oskar@fasttorg.is
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Opið
Opið
hús
hús

Herb:35-6Stærð: 131,2 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 95,2 fm
Herb.

Herb:65-6Stærð: 210.6 fm
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUTHxRS

670ð/Ø:TmU\KHNPUUTHxRS 

670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUTHxRS
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:[}YNS¤ZPSLNxIómLMZ[\O¤óxN}ó\S`M[\OZPx.HYóHI¤,PNUPUUû[\Y
LPUZ[HRZ[ZûUPZ/ZPóZ[LUK\Y]PóOHMMS[PUU[PS]LZ[\YZVNLYô]xx
UmU\T[LUNZS\T]PóZQ}PUUM\NSHSxMVNUm[[Y\:QmSHUKZO]LYMPóLY
ZtYZ[HRSLNH]LSZ[HóZL[[VNUûYNY\UUZR}SPVNSLPRZR}SPVNZtYNLYó
`SZ[YUKLY\xO]LYMPU\:Q}ULYZN\YxRHYP

2PYRQ\]LN\Y9L`RQHULZI¤

,PNUPULYSH\Z]PóRH\WZHTUPUNOLYIxIómôLZZ\TLM[PYZ}[[HZ[Hó
TPóZ]¤óPZxIVYNPUUP<TLYHóY¤óH MTxIóxSP[S\MQSIûSPx
/¤óHYNHYóPÐIóPULYmLMYPO¤ó.LUNPóLYPUU\TZtYPUUNHUN\WWx
xIóPUH4N\SLPRPLYmHóZ[¤RRHLPNUPUHTLóô]xHóS`M[HôHRP
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Herb:35-6Stærð: 117,6 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 140,9 fm
Herb.

Herb:85-6Stærð: 420,4 fm
Herb.

/YPUNPóVNI}RPóZRVó\U

/YPUNPóVNI}RPóZRVó\U
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O]LYNPOLM\Y]LYPó[PSZWHYHó:Q}ULYZN\YxRHYP

322(ð=,9ð!.S¤ZPSLN[Z[}Y[VNTPRPóLUK\YUûQ\óLPUIûSPTLó
[]LPT\YxIó\TVNMYxZ[HUKHUKPIxSZRYYt[[]PóS¤RPUUx.HYóHI¤Ð
HóHSxIóLY\Z[}YHYVNNS¤ZPSLNHYZ[VM\YZ]LMUOLYILYNPZRYPMZ[VMH
IHóOLYILYNPVNZ[}Y[MYxZ[\UKHOLYILYNPUPóYPVNNL`TZS\Y(\RHxIóLY
QHOLYILYNQHTZtYPUUNHUNP-36;;/Ø:

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

<WWS1}OHUUHSMZNZT!  

ÍZHIYH\[¶.YPUKH]xR

=LYó!  T

Herb. 10 Stærð: 325,6 fm

)}RPóZRVó\UxNZT

.S¤ZPI¤¶9]R

Herb. 6
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Stærð: 193,4 fm

)}RPóZRVó\UxNZT

2N\YZLS¶ 9]R

Herb. 4
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Stærð: 158,3 fm

)}RPóZRVó\UxNZT

:TmYHMS[¶.I¤

Herb. 5
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Stærð: 245,2 fm

)}RPóZRVó\UxNZT
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Verð: frá kr. 31,9 - 49,5 m
Herbergi: 3 - 4
Stærðir: 108 - 148 fm
Stæði í bílageymslu

NÝB
YGG
ING
afhe
ndist
í feb
rúar
2014

ÞORRASALIR 9-11
SALAHVERFI KÓPAVOGUR

Íbúð

Stærð

Bílast.

101

148,1

Já

Herb.
4

102

109,1

Já

3

103

131,4

Já

4
4

201

148,1

Já

202

109,9

SELD

203

109,4

Já

4

204

114,7

Já

4

205

110,8

Já

4

206

108

Já

4

Hringið og bókið skoðun í gsm: 699-4610

207

110,8

Já

4

301

148,4

Já

4

Vandaðar íbúðir með stórum glerjanlegum svölum og útsýni í 5-6
hæða fjölbýlishús. Íbúðirnar eru allar með afar stórum svölum
nema á 1 hæð eru íbúðirnar með góðri viðarverönd. Íbúðirnar verða
afhentar án gólfefna, þó verða flísar á forstofu,baðherbergjum og
þvottahúsum. Vandaðar eikar inn-réttingum frá Axis og AEG eldhústækjum verða í íbúðunum. Stæði í bílageymslu fylgir öllum
íbúðunum. Falleg útsýni er yfir golfvöll í Kópavogs og Garðabæjar
og örstutt í útivistarparadís ásamt góðum göngu og hjólaleiðum.
Örstutt í ýmsa þjónustu skóla og leikskóla.

302

109,4

SELD

303

108,7

Já

4

304

114,7

Já

4

305

110,8

Já

4

306

108

Já

4

307

111,5

Já

4

401

148,4

Já

4

402

108,7

Já

3

403

108,7

Já

4

404

114,7

Já

4

405

110,8

Já

4

406

108,7

Já

4

407

112

Já

4

501

148,1

SELD

502

109,1

Já

3
4

Sigríður Rut
Sölufulltrúi
699 4610
siggarut@fasttorg.is

Sigurður
Löggiltur
fasteignasli

Sjá einnig á www.silfurhus.is
Fylgist með framkvæmdum á vefmyndavél!
Fasteignasalan TORG

Garðatorgi 5

w w w. s i l f u r h u s . i s

210Garðabær

Sími5209595

www. f a s t t o r g . i s

503

109,1

Já

504

115,1

SELD

505

112

Já

4

506

108,7

Já

4
4

507

110,8

Já

601

147,7

SELD

602

108,7

Já

3

603

108,7

Já

4

604

115,4

SELD

Ingólfur
Gissurarson
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
sölustjóri

Heiðar
Friðjónsson
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ellert
Róbertsson
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur
Davíðsson
Löggiltur
fasteignasali.

Sigþór
Bragason
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

Þórarinn
Friðriksson
Sölum.
Sími:844-6353

www.Valholl.is

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Opið virka daga frá kl. 9-17

Jón Rafn
Valdimarsson
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali
á Valhöll fasteignasölu, náði í vikunni
þeim einstaka árangri að verða ﬁmmti
Íslendingurinn til ná toppi hæsta fjalls í
heimi, Mount Everest.
Það á því aldrei betur við en nú að segja

„Valhöll á toppnum“

Vesturás 19 - Raðhús á einni hæð
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Ú
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Grensásvegur 58 - Mikið endurnýjuð

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 27.MAI FRÁ KL
17:30-18:00
Fallegt 168 fm endaraðhús
ásamt bílskúr innst í lokaðri
götu. Húsið stendur við
jaðar Elliðaárdalsins á
frábærum stað. Fjögur
svefnherbergi eru í húsinu
og eru þau öll parketlögð.
Stór stofa og borðstofa.
Eldhúsið m. fallegri ljósri
innréttingu. Sjónvarpshol
sem hægt væri að breyta í
5. svefnherbergið.
V. 44,9 millj.
Uppl. Sigþór S: 899-9787

Falleg útsýnisíbúð við Skúlagötu fyrir 60+
með stæði í bílageymslu

S
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Glæsileg 4ra herb. með bílskúr við
Ennishvarf í Kópavogi

Höfum tekið í sölu fallega
útsýnisíbúð sem er 101,1
fm með 29,8 fm stæði í
bílageymslu eða samtals
birt stærð 130,9 fm við
Skúlagötu 40, í húsi
fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin
skiptist í stórar og bjartar
stofur, eldhús, baðherbergi,
þvottarhús og geymsla
innan íbúðar. Tvö herbergi
annað með útgengi út
á svalir. Parket á öllum
gólfum. Bílastæði og sérgeymsla í bílageymslu. Verð: Íbúðin er laus, allar upplýsingar
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Fífulind - Endaíbúð

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 28.05 Á MILLI 18:00
OG 18:30 að Grensásvegi
58 efsta hæð til vinstri.
Mjög góð 3ja herbergja íbúð
á efstu hæð í góðri blokk.
Íbúð er mikið endurnýjuð,
parket á flestum gólfum,
öll sameign til fyrirmyndar
bæði úti og inni. Íbúð er
laus. V. 21,5m. Nánari uppl.
veitir Ellert 893-4477

Höfum tekið í sölu
glæsilega 155,7 fm efri
hæð í fjórbýli með fallegu
útsýni yfir Elliðavatn. Íbúðin
skiptist í þrjú herbergi, tvö
baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofur. Glæsilegar
innréttingar og gólfefni.
Stórar suður svalir. Bílskúr
í bílskúralengju. Verð 43,5
milj, uppl. veitir Heiðar í
s:693-3356 eða á heida@
valholl.is.

Glaðheimar - Sérinngangur
86 fm íbúð á 2. hæð. Tvö
svefnherb. með fataskápum.
Eldhús og borðstofa samliggjandi, útgengt á S-svalir.
Falleg innrétting í eldhúsi og
gert ráð fyrir uppþvottavél.
Tengi f. þvottavél á baðherbergi. V. 24,9 m. Uppl. Jón
Rafn S: 695-5520

Víðimelur 57 - Þrjár íbúðir sem seljast í
sitt hvoru lagi.

IÐ
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H
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OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 29.05.Á MILL 17:30
OG 18:30. Um er að ræða
þrjár íbúðir sem seljast
saman eða í sitt hvoru lagi
Góð 185 fm. miðhæð með
sér inngangi á tveimur
hæðum, tvennar svalir, fimm
svefnherbergi, góðar stofur,
parket á flestum gólfum.
Góður suðurgarður. Frábær
staðsettning. V. 49,7m. Góð
ca. 50 fm ásamt risi sem er
ekki inní fm. V. 20,9m. Og ca.
60 fm ásamt 43 fm. bílskúr.
V. 23,9m. Nánari upplýsingar
veitir Ellert 893-4477

Glæsilegt einbýli Kópavogsmeginn við
Fossvoginn.
Höfum tekið í sölu eitt af
betri útsýnishúsum við
Huldubraut í Kópavogi.
Húsið sem er 330 fm er á
tveimur hæðum. Glæsilegar innréttingar, stórar
og bjartar stofur, glæsilegt
útsýni úr húsinu sem
stendur á sjávarkambinum.
Þetta er eign fyrir vandláta.
Möguleiki á séríbúð á
neðri hæð. Verð 97,5 milj.
Allar frekari upplýsingar um
eignina veitir Heiðar Friðjónsson í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is.

Stekkjarhvammur Glæsilegt raðhús
Notaleg 70 fm kjallaraíbúð
innst í botnlanga. Tvö
svefnherbergi, annað m.
fataskáp. Eldhús m. nýlegri
innréttingu. Útgengt
frá stofu á hellulagða
suðurverönd. Baðherbergi
m. baðkari og sturtu. Sérgeymsla og sameiginlegt
þvottahús. V. 21,5 millj.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Glæsilegt raðhús.
Fjögur svefnherbergi, tvær
snyrtingar. Rúmgott eldhús
og stórar stofur. Vönduð
gólfefni. Tvær skjólsælar
verandir. Björt og falleg
eign sem hefur verið mikið
endurnýjuð. V 45 m. uppl.
Sigþór S: 899 9787

Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.

iUD

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

Stofnuð 1983

Sumarhús - Vatnsendahlíð

Mánastígur - Hf. - Einbýli

Hraunhamar fasteignasala
kynnir nýtt glæsilegt heilsárshús í Vatnsendahlíð í
Skorradal. Eignin er á 4.823
fermetra leigulandi með
glæsilegri kjarri vaxinni
lóð og frábæru útsýni
yﬁr Skorradalsvatn, að
Skessuhorni og víðar. Um er
að ræða fullbúið sumarhús
sem er skráð 83,7 fermetrar
auk kjallara (geymsla) sem
er ekki með fullri lofthæð.
Eignin skiptist í forstofu, gang, þrjú herbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhús og
geymslu. Glæsilegir sólpallar, frábær staðsetning.

Erluás - Hf. - Glæsilegt einbýli

Heiðarlundur - Gbæ. - Einbýli
Einstök húseign og staðsetning. Höfum fengið í
einkasölu glæsilega og
virðulega húseign á þremum
hæðum með innbyggðum
bílskúr samtals 330 fm.
Tvímælalaust eitt allra fallegasta steinhús bæjarins.
Einstök staðsetning í hrauninu. Jaðarlóð, í göngufæri
við lækinn, miðbæinn, skóla
og ﬂeira. Myndir á netinu.
Verðtilboð. Upplýsingar

veitir Helgi Jón sölustjóri gsm. 893 2233.

bílskúr. Laust við kaupsamning. Verð 49,8 millj.

Vitastígur – einbýli – Hf

Þrastarás - Hf. - Einbýli

Frábær staðsetning og
útsýni. Nýkomið í einkasölu
glæsilegt pallabyggt einbýli
með innbyggðum bílskúr
samtals 286 fm. Húsið
er gglæsilega
g hannað af
Sigríði
g Ólafsdóttur arkitekt.
Útsýnisstofa. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur garður og verandir.
Verð 85 millj. Frekari uppl.
gefur Helgi Jón sölustjóri í
síma 893-2233.

Hraunhamar kynnir mjög
fallegt tvílyft einbýli, 112
fermetrar. Suður svalir. Þrjú
svefnherbergi, þvottaherbergi oﬂ. Róleg og góð
staðsetning. Fallegt útsýni.
Hagstætt lán.
Verð 29,8 millj.

Hraunhamar kynnir 191 fm.
einbýli á einni hæð með innbyggðum tvöföldum bílskúr auk
30 fm. sólskála samtals um 221
fm. vel staðsett við Heiðarlund
20 í Lundum í Garðabæ. Húsið
hefur verið töluvert endurnýjað á
síðustu árum til að mynda klætt
að utan og skipt um pappa og
járn á þaki. Eignin skiptist ma. í,
þrjú herbergi, baðherbergi, eldhús, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, þvottahús, millibyggingu og

Sérlega vandað fullbúið 320 fm
tvílyft einbýlishús með stórum tvöföldum bílskúr mjög
j g vel staðsett
á útsýnisstað í Áslandshverﬁnu í
Hafnarﬁrði. 5 góð svefnherbergi.
Vandaðar innréttingar og gólfefni
eru í húsinu, gegnheilt rauðeikar
parket og ﬂísar, gólfhiti. Fullbúin
afar vönduð eign í sérﬂokki.
Glæsileg lóð.Góð staðsetning,
útsýni. Verð 79,5 millj.

Einbýli - Raðhús og Parhús

Erluhraun - Hf. - Einbýli

Mávahraun - Hf. - Einbýli

Suðurhvammur - Hf. - Raðhús

Blikanes - Gbæ - Einbýli

Ljósaberg - Hf. - Parhús

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einbýli með bílskúr og nýlegum sólskála samtals ca. 170 fm. Mikið
endurnýjuð eign á sl. árum. Glæsileg hraunlóð. Róleg
og góð staðsetning.

Nýkomið sérlega fallegt vel staðsett einbýli á einni
hæð m/ tvöföldum bílskúr samtals 202 fm. Fimm
svefnherbergi, glæsilegt nýtt eldhús, arinn, glæsilegur garður með skjólgóðum palli, pottur oﬂ. Eign í
mjög góðu ástandi. Verð 52,9 millj.

Nýkomið sérlega fallegt og vandað 185 fm. raðhús
með innbyggðum bílskúr. Eign í mjög góðu ástandi
utan sem innan. Þrjú góð svefnherbergi. mögurleiki
á fjórum. Nýstandsett baðherbergi. Nýtt þak og ﬂ.
Skjólgóð baklóð með verönd. Verð 39,8 millj.

Skemmrilegt 232,2 fm. einbýli á einni hæð með
innbyggðum bílskúr vel staðsett við Blikanes 10
í Garðabæ. Húsið er hannað og teiknað af Birgi
Breiðdal og er að mestu upphaﬂegt. Eignin skiptist
í m.a. stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol. þrjú
barnaherbergi, baðherbergi, fataherbergi, hjónaherbergi, þvottahús og bílskúr. Verð 72,5 millj.

Mjög gott parhús samtals um 168 fm. vel staðsett
í Setbergshverﬁ í Hafnarﬁrði. Húsið er á einni hæð
með fjórum góðum svefnherbergjum. Eignin skiptist
í m.a í stofu, borðstofu, eldhús, hjónaherbergi, tvö
barnaherbergi, baðherbergi, þvottahús, geymsluloft
og bílskúr.Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur garður. Verð 44,5 millj.

Miðskógar
g – Einbýli – Garðabær
(Álftanes)

Lóuhraun - Hf. - Einbýli

Jófríðarstaðavegur - Hf. - Einbýli/
Tvíbýli.

Háaberg - Hf. - Einbýli

Stekkjahvammur - Hf. - Raðhús m/
Bílskúr

Gott einbýlishús á einni hæð, innst í litlum botnlanga, fallegt útsýni, húsið er 251,8 þ.m.t. bílskúr.
sem er 34,2 fm. Björt stofa, eldhús með snyrtilegri
innréttingu, 5 svefnherbergi, þrjú baðherbergi, möguleiki á aukaíbúð. Húsið er laust strax. Hús þarfnast
lokafrágangs. V. 43 millj.

Glæsilegt 201,9 fermetra einbýli á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr á frábærum rólegum stað
við Lóuhraun 5. (Einarsreitinn) í Hafnarﬁrði. Lóuhraun
er mjög róleg lokuð gata með ﬁmm einbýlishúsum
ekið inn frá Smyrlahrauni. Eignin skiptist ma. í 4
svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús,
geymslu og bílskúr. Glæsileg eign. Verð 58,9 millj

Nýkomið mjög fallegt tvílyft einbýli með innbyggðum
bílskúr samtals ca. 260 fm. Húsið skiptist m.a. þannig.
Efri hæð : stofur, eldhús, sjónvarpsskáli, 2-3 herb.
Baðherbergi. Svalir oﬂ. Neðri hæð: Bílskúr, mjög góð
2ja
j herb.íbúð oﬂ. Fallegur
g ggarður,gróður
g
hús. Róleg,
góð og frábær staðsetning. Hornlóð. Útsýni yﬁr
fjörðinn, Snæfellsjökul oﬂ. Verð 53,9 millj.

Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum um 230 fm
með bílskúr. Vel staðsett á frábærum útsýnisstað í
Setbergslandi í Hafnarﬁrði.Eignin skiptist í forstofu,
ggestasnyrtingu,
y g hol, sólstofu, borðstofu, eldhús og
stofu, bílskúr og herbergi inn af. Á neðri hæð er
anddyri, gangur, tvö (þrjú) herbergi, hjónaherbergi
með fataherbergi inn af, baðherbergi, geymsla og
þvottahús. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Skipti
möguleg. Verð 56,9 millj.

Mjög gott 227,4 fm. raðhús á tveimur hæðum þar af
er bílskúr 26,3 fm. Eignin er mjög vel staðsett innst
í lokaðri ggötu í nálægð
g við skóla ogg leikskóla. Eignin
g
skiptist m.a í eldhús, stofu, borðstofu og þvottahús. Á
efri hæð eru þþrjú
j ggóð herbergi,
g hjónaherb.
j
með fataherb. inn af, baðherb. og sjónvarpshol. Á rislofti er gott
alrými með geymslum inn af. Góður sérstæður bílskúr
fylgir eigninni. Frábær staðsetning. Verð 45. millj.

Sérhæðir og fjölbýli
Kríuás 45 - m/ bílskúr. - Hf. Laus strax.

Skipalón 10 - 14 - Hafnarfirði.

OPIÐ HÚS Í DAG,
MÁNUDAG MILLI
KL. 17-18. ÍBÚÐ
NR. 301
Glæsilega 141,6 fm.
þar af er bílskúr 37,3
fm. Eignin er 3-4ra
herb. á efstu hæð
með sér inngangi.
Eigni er á frábærum
útsýnisstað
ý
efst í
Áslandinu. Eignin
skiptist m.a.í stofu,
Þvottahús/geymslu, borðstofu, hjónaherbergi, geymslu og bílskúr. Fallegar innréttingar
og gólfefni, eignin er nýmáluð að innan. Tvennar svalir. Verð 29,9 millj. Verið velkomin.

Fallegar 2ja til 4ra
herbergja íbúðir.
• Sér stæði í bílageymslu. • Lyfta.
• Innréttingar og
skápar frá Parka.
• Fallegt útsýni.
• Tvennar svalir í
stærri íbúðunum. •
frá mars 2013. •
Byggingaraðili er
Fjarðarmót. • Hús
klædd að utan með
áli. • Ál-tré gluggar. • Lítið viðhald. • Gott aðgengi. • Aðgangur að 55 fm samkomusal. Uppl. gefa sölumenn Hraunhamars.
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Eskivellir 21 - Hf - Nýjar 2ja til 3ja herb. íbúðir.

Kópalind - Neðri sérhæð - 201 Kóp.

Kvíholt - Hf - sérhæð m/ bílskúr.

Háakinn - Hf. - m/ bílskúr.

Hörðukór - 203 Kóp. - 3ja herbergja

Nýkomið í einkasölu 4ra herbergja sérlega falleg
123 fm. sérhæð á 2. hæð í vönduðu sex íbúða húsi.
Sérinngangur,
g g tvennar svalir, ggott aðgengi,
g
næg
bílastæði. Frábær staðsetning. Útsýni. Verð 34,5
millj.

Sérlega falleg mikið endurnýjuð 154 fm. neðri
sérhæð m/ bílskúr. Nýlegar glæsil. innréttingar, nýtt
eldhús og baðherbergi. Þrjú góð svefnherbergi og
lítið vinnuherb. Glæsilegar stofur m/ útgang á verönd
í garði. Hús í góðu ástandi. Frábær staðsetning, laus
ﬂjótlega. Verð 37,5 millj.

Hraunhamar fasteignasla kynnir mjög góða 114,9
fm. miðhæð í þríbýli ásamt 34 fm. sérstæðum bílskúr
samtals um 148,9 fm. Eignin er vel staðsett ofanlega
í kinnahverﬁ í Hafnarﬁrði.Eignin skiptist í forstofu,
hol, stofu, borðstofu, tvö herbergi, hjónaherbergi,
baðherbergi, eldhús, vinnuherbergi, þvottahús,
geymslu og bílskúr. Verð 28. millj.

Mjög góð 102,1 fm. íbúð með góðu aðgengi á
fyrstu hæð í nýlegu lyftuhúsi við Hörðukór 1 í
Kórahverﬁ í Kópavogi. Eignin skiptis m.a,í hol, stofu,
sjónvarpshol, eldhús, borðstofu, yﬁrbyggðar svalir,
baðherbergi, þvottahús, geymslu ásamt hefðbundinni
sameign. Fallegar innréttingar og gólfefni.
verð 27.2. millj.

Bæjarhrauni10
10• •Hafnarfirði
Hafnarﬁrði ••Sími
• www.hraunhamar.is
Bæjarhrauni
Sími520
5207500
7500
• www.hraunhamar.is

• Íbúðirnar fullbúnar
með gólfefnum til
afhendingar
g strax.
• Íbúðirnar eru 77,5
fm - 98,6 fm.
• Innréttingar frá
Innex
• Sérinngangur af
svölum. Lyftuhús.
• Tvær geymslur
fylgja hverri íbúð.
• Traustir byggingar
aðilar ER hús ehf.
Verð frá 18,9 millj. til 26,8 millj.

Sléttahraun - Hf. - Sérhæð m/
bílskúr
Nýkomin mjög góð efri sérhæð í góðu tvíbýli með
rúmgóðum bílskúr, samtals 175 fm. Fjögur svefnherbergi, góðar stofur og rúmgott eldhús. Hús í góðu
standi. Frábær staðsetning. Verð 37,5 millj.

Fögnum ársafmæli
símavefs Mikluborgar

m.miklaborg.is

Skannaðu QR kóðann eða
farðu inn á m.miklaborg.is
í snjallsímanum þínum

– ávallt fyrst og fremst

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Grétar Haraldsson hrl.
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

stakfell.is
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Fax 535 1009

Háteigsvegur - 105 R.

Þingholtsstræti 14 - 101 Rvk

Einstaklega glæsileg og falleg 306.7 fm efri sérhæð á tveimur hæðum, með sérinngangi í
virðulegu húsi miðsvæðis í borginni. Bílskúr. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Fallegt útsýni.
Verð 99,5M

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL 17:30 – 18:00 Um er að ræða 269,8 fm einbýlishús sem er eitt elsta og sögufrægasta íbúðarhús Reykjavíkur. Eignin skiptist í kjallara, hæð og ris
og stendur á fallegri lóð. Eignin er mikið endurnýjuð og hátt til lofts á miðhæð. Verð: 85 millj.

Erum með kaupanda að 2, 3 og 4 herb. íbúðum í 101 og 107.
Má þarfnast endurbóta
PIÐ

O

S

HÚ

Gullengi 9, íb. 301

Svarthamrar - 112 Rvk.

Lækjsmári - 201 Kóp.

Súlunes - 210 Gbæ.

Norðurbakki - 220 Hfj

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, KL. 17:30 - 18:00
Björt og falleg 4ra herb. íbúð í 3 hæða fjölbýli í
góðu ástandi. Parket og ﬂísar á gólfum. Útg. á svalir
úr stofu. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Gott
skápapláss. Verð: 27,5 millj.

Notaleg 91,6 fm. 3-5 herb. endaíbúð á 3ju og
efstu hæð á þessum vinsæla stað í Hamrahverﬁ í
Grafarvogi. Sérinngangur af svölum. Mikið útsýni.
Gróið og fallegt umhverﬁ. Verð 26,9M

Björt 4ra herb. íbúð í 3 hæða fjölbýli í góðu ástandi.
Parket og ﬂísar á gólfum. Útg. á svalir úr stofu.
Möguleiki á að opan upp á risloft. Verð: 27,9 millj.

Afar góð sérhæð á Arnarnesinu ásamt bílskúr. Sér
afgirt lóð fylgir eigninni með verönd og heitum potti.
Hæðin skiptist í forstofu, stofu, fjögur svefnherbergi,
baðherbergi, sólstofu og eldhús. Verð 49 millj.

Falleg 4 herbergja íbúð á 1. hæð með góðum palli
og stæði í bílageymslu. Fallegar eikarinnréttingar
og eikarparket á gólfum. Baðherbergi og þvottahús
ﬂísalagt. Verð 33,9 millj.

Fífurimi - 112 Rvk

Þrastanes - 210 Garðabæ

Holtás - 210 Garðabæ

Stallasel - 109 R.

Norðurbakki 21, Hafnarfirði..

134,7 m2 raðhús á tveimur hæðum með stórri timburverönd. Neðri hæð: Eldhús, stofa, garðstofa, salerni
og þvottahús. Efri hæð: þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Háaloft er yﬁr hæðinni. Laus við kaupsamn.
Verð 33,8 millj.

Reisulegt og fallegt 364,8 fm. einbýlishús á þremur
pöllum á fallegum stað á Arnarnesinu. Húsið er byggt
1989. Hægt er að gera aukaíbúð með sérinngangi á
jarðhæð. Gróið og fallegt umhverﬁ. Mögulegt að taka
góða íbúð upp í. Verð 89 millj.

Vandað og vel skipulagt 216,9 fm. einbýlishús á
einni hæð á frábærum útsýnisstað í Ásahverﬁnu í
Garðabæ. Fallegar stofur, stórt eldhús, 3-4 svefnherbergi, stór verönd með heitum potti. Innbyggður
bílskúr. Einstakt sjónarhorn yﬁr á Bessastaði með
Snæfellsjökul í baksýn. Lækkað verð:73,9M.

Stallasel 7, 109 R. Vel skipulagt og fallegt mikið endurnýjað 191,8 fm. einbýlishús á einni hæð á friðsælum
stað innst í lokaðri götu. 3-4 svefnherbergi, stórt
endurnýjað eldhús, góður bílskúr. Gróið og fallegt
hverﬁ. Auðveld kaup: skipti möguleg á minni eign og
lán að upphæð 34M getur fylgt eigninni. Verð: 54M.

ræða afar góðar íbúðir í nýju fjölbýlishúsi við Norðurbakka. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, nema
baðherbergi og þvottahús verða ﬂísalögð. Allar íbúðir
eru með sér stæði í bílageymslu. Örfáar íbúðir eftir,
hagstæð verð. Sölumenn Stakfells sýna.

NÝBYGGINGAR

Fallegt hús í Hverafold - 112 Rvk

Hlynsalir - 201 Kópv.

Framnesvegur - 101 Rvk

Fallegt 275,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á
fallegum stað í Grafarvogi Hægt er að gera aukaíbúð
með sérinngangi á jarðhæð. Mjög fallegur garður til
suðurs. Verð. 66,9 millj.

Gott 226,8 fm parhús á tveim hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist í tvær hæðir. Óskráð
rými er á neðri hæð. Skipti möguleg á minni eign í
sama hverﬁ. Verð 62,9 millj.

Fallegt og talsvert endurnýjað raðhús á 3 hæðum á
besta stað á Framnesvegi. 3 svefnh., stofa og sjónvarpsherb. Baðherb. með baðkari. Verð 35,5 millj.

Austurkór - 203 Kóp.
Um er að ræða 2ja 3ja og 4ra herb. íbúðir. Húsið er fjölbýlishús á tveimur hæðum, 8 íbúðir á hvorri hæð, 16
íbúðir í allt. Inngangar eru aðskildir ,beint að utan í hverja íbúð. Hverjar 2 íbúðir á efri hæð deila stiga og
aðkomupalli. Sameiginlegar vagna-og hjólageymslur auk sorpskýla eru á lóðinni fyrir framan inngangana.
Öllum íbúðum á efri hæð fylgja svalir. Fyrir íbúðir á jarðhæð er verönd, sérnotaﬂötur,á suðurhlið.
Verð frá 19,6 millj.

Akurhvarf - 203 Kóp.

Breiðahvarf - 203 Kóp

Mánatún - 104 Reykjavík.

Rúmgóð og falleg 75 fm. 2ja herb íbúð á 4. og efstu
hæð á grónum og fallegum stað. Frábært útsýni yﬁr
Elliðavatn. Gróið og fjölskylduvænt umhverﬁ. Stutt í
skóla og alla þjónustu. Verð 23,9M

Stórglæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum skráð
402,9 fm með hesthúsi eða gestahúsi. Stór lóð.
Fallegt og vel hannað einbýlishús í Funkis stíl. Frábær
útsýnisstaður nálægt Elliðavatni. Verð 48,5 millj.

Glæsileg 90,1 fm. 2ja herb. íbúð á 3ju hæð í nýlegu
lyftuhúsi á vinsælum stað miðsvæðis í borginni.
Þvottahús innan íbúðar. Vandaðar innréttingar.
Fallegt útsýni. Húsvörður. Gott sér bílastæði í bílageymslu. Góð aðkoma. Verð 35,9M.

Langagerði - 108 Rvk

Kleppsvegur 2

Fannborg 1

Fallegt og vel staðsett einbýli á stórri lóð, innst í
botnlanga. Bílskúr fylgir eigninni. Kjörið tækifæri fyrir
handlagna. Verð: 34,4 millj.

Falleg og mikið endurnýjuð 87,4 fm íbúð við
Kleppsveg. Búið að setja hljóðeinangrandi gler á
norðurhlið hússins. Verð 24.m

2ja herbergja íbúð sem skiptist í hol, baðherbergi,
eldhús, stofu og svefnherbergi. Stórar svalir í suður
með glæsilegu útsýni. Laus strax. Verð 15,5 millj.

Nýhöfn 210 Gbæ..
Glæsilegar 152 fm og 160 fm íbúðir hannaðar af Rut Káradóttir með bílskúr við Nýhöfn í Garðabæ. Íbúðirnar
hafa óhindrað útsýni yﬁr Arnanesvoginn og með aukinni lofthæð. Fullbúin sýningaríbúð til sýnis. Bókið
skoðun hjá sölumönnum Stakfells. Nánari uppls. á skrifst

Stofnað 1988
Fjarðargötu 17, Hafnarﬁrði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is
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BERGSSTAÐIR -

KÁLFHÓLABYGGÐ - BORGARBYGGÐ

HRÍSABREKKA - HVALFJARÐARSV.

HÁLSASEL - RVÍK

Fallegt 65 fm sumarhús á frábærum útsýnisstað í landi Skriðukots í Haukadal (Búðardal).
3 svefnherb. Stór og góð afgirt verönd. Stórt
bílaplan. Lóðin er afgirt og fallega ræktuð. Verð
16,9 millj.

Fallegt MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 53 fm sumar-/
heilsárshús á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ í
landi Stórafjalls í Borgarbyggð. 2 svefnherb.
Kamína í stofu, ca 40 fm verönd. Húsið er mikið
endurnýjað frá 1999, til listi yﬁr framkvæmdir.
Verð 11,5 millj.

Fallegt 52,1 fm sumarhús ásamt 7,2 fm geymslu,
samtals 59,3 fm. 2 svefnherbergi og svefnloft
yﬁr hluta hússins. Góður sólpallur með heitum
potti. Góð staðsetning. Fallegt útsýni. Verð
11,9 millj.

Glæsilegt 285 fm einbýli á þremur hæðum, þar
af er 26 fm innbyggður bílskúr. 4 svefnherb.
Hágæðainnrétting og tæki frá Miele í eldhúsi.
Sauna. Stórt frístundaherbergi. Sólstofa,
gengið út á glæsilega verönd með heitum potti,
barnakofa o.ﬂ. SJÓN ER SÖGU RÍKARI. Verð
63,9 millj.

DREKAVELLIR - HFJ.
Glæsileg 123 fm 4ra-5 herb. efri hæð í fjórbýli
ásamt 27 fm bílskúr, samtals 150 fm. 3 svefnherb. Sérinngangur. Geymsla m/glugga í íbúð.
Góðar suðursvalir. Stutt í leikskóla, skóla,
sundlaug, íþróttasvæði o.ﬂ. Verð 33,5 millj.
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Melkorka
Guðmundsdóttir
skjalagerð

VOGALAND - RVÍK

DAGGARVELLIR - HFJ

Falleg og talsvert endurnýjuð 70 fm neðri hæð í
góðu tvíbýli á FRÁBÆRUM STAÐ í Fossvoginum. Sérinngangur. 2 svefnherb. Verönd m/
skjólveggjum og hellulögð verönd við inngang.
Nýlegir gluggar og gler. Verð 22,5 millj.

Falleg 102 fm 3ja herb. íbúð á 5. hæð (efstu) í
nýlegu LYFTUHÚSI á góðum stað á Völlunum. 2
svefnherb. SÉRINNGANGUR af svölum. SUÐVESTURSVALIR. Fallegt útsýni. Stutt í skóla,
leikskóla, sundlaug, íþróttasvæði, verslun o.ﬂ.
Verð 22,9 millj.

ÁLFASKEIÐ - HFJ

BREKKUSEL - RVÍK

Falleg MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 111,2 fm 4ra herb.
ENDAÍBÚÐ á 4. hæð ásamt 23,6 fm bílskúr, samtals
134,8 fm í góðu fjölbýli. 3 svefnherb. Endurnýjaðar
hurðar, innréttingar, fataskápar, gólfefni, rafmagn,
ofnar, gler og ﬂ. Hús tekið í gegn að utan, búið að
klæða og endurnýja þak. Verð 26,5 millj.

Fallegt 247,1 fm ENDARAÐHÚS MEÐ 2ja herb.
AUKAÍBÚÐ ásamt 22,6 fm bílskúr, samtals 269,7
fm á góðum stað. 5 svefnherbergi í húsinu og
1 í aukaíbúð. Svalir og verönd í SUÐUR. Flott
leiksvæði fyrir börn. Lyklar á skrifstofu. Verð
41,9 millj.

NORÐURBAKKI 5A - HFJ
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Tvær glæsilegar 3ja herb. íbúðir á 2.
hæð ásamt stæði í bílageymslu í nýlegu
lyftuhúsi við sjávarbakkann í miðbæ
Hafnarfjarðar. Stórar sameiginlegar
þaksvalir. Gæðainnréttingar og vönduð
tæki. Gólfsíðir gluggar. Afhending við
kaupsamning.
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FANNBORG - KÓP.

PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufulltrúum Ás.
Verð 104 fm 29,9 millj. og 113 fm
ENDAÍBÚÐ 31,6 millj.

Góð 85,7 fm 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í
fjölbýli á góðum stað. 2 svefnherb. Yﬁrbyggðar
svalir að hluta til. Gott útsýni. Laus ﬂjótlega.
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ÞÚFUBARÐ - HFJ
Falleg TALSVERT ENDURNÝJUÐ 90,6 fm 3ja
herbergja ENDAÍBÚÐ á miðhæð þ.e. 1. hæð
ofan kjallara í litlu fjölbýli. 2 rúmgóð svefnherb. GÓÐAR SUÐURSVALIR. Sameign í góðu
ástandi. Verð 20,5 millj.

SKIPALÓN 10-14 - HFJ - 50 ÁRA OG ELDRI
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Verð frá 20,0 millj.
PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufulltrúum Ás
ÚTSÝNISÍBÚÐIR
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir ásamt stæðum í bílageymslu í nýju lyftuhúsi fyrir
50 ára og eldri á góðum útsýnisstað.

ÞRASTARÁS - HFJ
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DREKAVELLIR 44 - HFJ
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Fullbúnar íbúðir án gólfefna nema á baðherb. og þvottahúsi verða ﬂísar
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Innréttingar frá Parka og AEG tæki
Golfvöllur í göngufæri
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Fallegar 3ja-4ra herb. íbúðir í nýju
6-íbúða húsi á góðum stað á Völlunum í
göngufæri við leikskóla, skóla, íþróttasvæði, sundlaug og helstu þjónustu.
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Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan
með gólfefnum.

STEKKJARSEL - RVÍK
Sérlega fallegt 175 fm einbýli ásamt 44 fm bílskúr og 25 fm (óskráð) sólstofa, samtals 244 fm
á góðum stað. Fimm svefnherb. Gott ástand að
utan sem innan. Sólstofa, gengið út á fallega lóð,
verönd og heitur pottur. Skipti möguleg á minni
eign eða góðu sérbýli á Selfossi. Verð 52,9 millj.

Sérinngangur, suðursvalir og verandir.
Afhending í maí-júní.
Verð á 3ja herb. 23,5 millj. og
4ra herb. 27,9 millj.

Glæsilegt einbýli m/aukaíbúð á góðum stað í Áslandi. Eignin er alls 318,8 fm og skiptist í neðri
hæð 87,9 fm, bílskúr 57,4 fm og efri hæð 159,7 fm. Stórar hornsvalir, frábært útsýni. Góð lofthæð,
halógenlýsing. Aukaíbúðin er ca 70 fm 3ja herb. með sérinngangi. Verð 83,9 millj.

VESTURHOLT - HFJ

NORÐURBAKKI 21 - HFJ - SJÁVARÚTSÝNI
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NORÐURTÚN – GBÆR
Fallegt 172 fm einbýli á einni hæð ásamt 55 fm
bílskúr, samtals 227 fm á rólegum og góðum
stað innarlega í botnlanga á Álftanesi, Gbæ.
Eignarlóð. 5 svefnherb. Verð 45,5 millj.

Meiriháttar staðsetning á 266,2 fm 2ja íbúða EINBÝLI með GLÆSILEGU ÚTSÝNI í náttúruparadís. Íbúð á efri hæð er 160,6 fm og bílskúr 28 fm. Íbúð á neðri hæð er 77,6 fm 3ja herb. m/sérinngangi. Verðlaunahönnun á húsi sem gefur mikla möguleika. Frábært fjölskylduhús í göngufæri
við skóla og leikskóla. Örstutt á golfvöll Keilis. Verð 59,9 millj.

Verð frá 27,850 millj.
PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufulltrúum Ás
Glæsilegar 3ja-4ra herb. íbúðir í nýju lyftuhúsi við SJÁVARBAKKANN í Hafnarﬁrði
í göngufæri við alla helstu þjónustu.

SÆBÓLSBRAUT - KÓP
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ESKIVELLIR 21 - HFJ - FRÁBÆRT ÚTSÝNI OG FJALLASÝN
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Fullbúnar íbúðir með gólfefnum
Vandaðar innréttingar og tæki
Sérinngangur af svölum
Suðursvalir og verandir
Afhending við kaupsamning
Verð frá 18,9-26,8 millj.
PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufulltrúum Ás

MIÐSKÓGAR – GBÆR
Fallegt 217,6 fm EINBÝLI Á EINNI HÆÐ ásamt
34,2 fm bílskúr, samtals 251,8 fm á Álftanesi,
Gbæ. 6 svefnherb. Flottar innréttingar og Miele
tæki. Fallegt SJÁVARÚTSÝNI. LAUST STRAX.
Lyklar á skrifstofu. Verð 43,0 millj.

Fullbúnar íbúðir án gólfefna nema á baðherb. og þvottahúsi verða ﬂísar
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð tæki
Hátt til lofts, stór opin og björt rými
Nýtískuleg hönnun
Afhending í júní 2013

Sérlega fallegt raðhús með aukaíbúð í kjallara með sérinngangi. Húsið er alls 309,5 fm og
skiptist í 173,1 fm aðalíbúð, 26,8 fm bílskúr og 109,6 fm aukaíbúð (auðvelt að opna aftur). 5 svefnherb. Svalir og verönd. Frábært fjölskylduhús á góðum stað. Verð 52.9 millj.

Fallegar 2ja-4ra herb. íbúðir í nýju lyftuhúsi á góðum stað. Stutt í leikskóla, skóla,
sundlaug, íþróttasvæði og helstu þjónustu.

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Sveinbjörn Halldórsson
Löggiltur fasteignasali
Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur löggiltur fasteignasali.
Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is

VESTURGATA 3
- EIGN Í SÉRFLOKKI
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OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ
KL. 17:00 - 17:30. Vorum að fá í
einkasölu glæsilega 77 fm 3ja herb.
íbúð með sérinngangi í hjarta miðbæjar Reykjavíkur. Eignin er nýlega
uppgerð þar sem upprunalegu útliti
er leyft að halda sér. Í íbúðinni eru
tvö svefnherbergi, stór og björt
stofa og stór borðstofa. Gólfefni eru
slípuð gólfborð. Eignin er björt og
vel skipulögð.
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LYNGMÓAR 10
- 4-5 HERBERGJA
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OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG
FRÁ kl. 17:30-18:00.Glæsileg
og nýstandsett 4-5 herbergja
íbúð á 2. hæð auk bílskúrs. 3
svefnherbergi. Rúmgóð stofa
með frábæru útsýni. Eldhús
með hvítri innréttingu. Baðherbergi með baðkari. Íbúðin
hefur öll verið endurnýjuð m.a.
gólfefni, hurðir, innréttingar,
tæki o.ﬂ. Verð 34,9 millj.
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VEGHÚS 17 - 7 HERBERGJA.

SELJUGERÐI 1 - EINBÝLI /TVÍBÝLI

ÁLFHÓLSVEGUR - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

LJÓSABERG - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

MIÐSKÓGAR - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

LANGABREKKA - NEÐRI SÉRHÆÐ

SELJABRAUT - YFIRTAKA

GAUTLAND - 4RA HERBERGJA

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:30 - 19:00.
Góð og vel skipulögð 191 fm 7 herbergja íbúð auk bílskúrs. Um
er að ræða Hæð og ris. Íbúðin skiptist í ﬁmm svefnherbergi. Tvær
stofur með suðvestursvölum. Tvö baðherbergi. Þvottahús innan
íbúðar. Eldhús og hol. Bílskúr með hita og rafmagni. LAUS STRAX.
Verð 33.5 millj.

251,8 Fm einbýlishús á einni hæð með innb. bílskúr á góðum
stað á Álftanesinu með glæsilegu sjávarútsýni. Stofa/borðstofa
með útgengt á verönd með fallegu útsýni. Sex svefnherbergi. Þrjú
ﬂísalögð baðherbergi. Eldhús með góðum hvítum innréttingum.
Rúmgóður bílskúr. LAUS STRAX. Verð 43 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00. 297 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innb. tvöföldum bílskúr. Húsið
sem er á tveimur hæðum gefur möguleika á að útbúa aukaíbúð á
jarðhæð Á efri hæð er: Anddyr. Hol. Borðstofa og stofa með vestursvölum. Eldhús. Þvottahús. Fjögur svefnherbergi. Baðherbergi.
Jarð hæð: Anddyri. Þvottahús. Þrjú svefnherbergi. Baðherbergi.
Geymsla. Eldhús. Stofa með vesturverönd.

Falleg og mikið endurnýjuð 142 fm neðri sérhæð með bílskúr í
fallegu tvíbýli í Kópavogi. Fjögur svefnherbergi. Stór og björt stofa
með útgengt á timburverönd. Góðar innréttingar. Parket og ﬂísar á
gólfum. Fallegt útsýni. Verð 33,5 millj.

Fallegt og vel viðhaldið 157 fm einbýlishús á einni hæð auk 49
fm tvöfalds bílskúrs (samtals 206 fm) á góðum stað í austurbæ
Kópavogs. Fjögur svefnherbergi, stofa, borðstofa og sólstofa. Fallegar nýlegar innréttingar í eldhúsi. Parket, ﬂísar og dúkur á gólﬁ.
Bílskúr með rafmagni og hita. Stór 900 fm lóð.
Verð 49,5 millj.

Góð 3ja - 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í góðu fjölbýli ásamt stæði í
bílageymslu. Íbúðin er á tveimur hæðum. Þrjú svefnherbergi og stór
og björt stofa með suðaustursvölum. Fallegt útsýni. Hús klætt að
utan. Innangengt í bílageymslu. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði.
Verð 19,5 millj.

Glæsilegt 200fm einbýlishús á einni hæð auk 60 fm bílskúrs á
fallegum stað í Hafnarﬁrðinum. Fimm rúmgóð svefnherbergi.
Sjónvarpshol, stofa / borðstofa og arinstofa. Fallegar sérsmíðaðar
innréttingar. Parket og ﬂísar á gólfum. Stór og fallegur garður með
verönd og heitum potti. Bílskúr fullbúinn með mikilli lofthæð. Eignin
er laus til afhendingar. Verð 67 millj.

Vorum að fá í einkasölu 102 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í
fallegu fjölbýli á þessum eftirsótta stað í Fossvoginum. Þrjú svefnherbergi. Stór og björt stofa með suðursvölum. Eldri góðar innréttingar. Parket, dúkur og teppi á gólfum. Fallegt útsýni. Góð sameign.
Verð 29,5 millj.

Traust þjónusta í 30 ár
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• Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
Leifur Aðalsteinsson Framkvæmdastj./ Sölum. leifur@101.is • Helgi J. Jónsson Sölumaður / helgi@101.is • Kristín S. Sigurðardóttir Löggildur fasteigna, skipa og fyrirtækjasali
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Blómvellir - 221 Hafnarfj.

Gullfalleg og mikið
endurnýjuð 107,3 fm 4
herbergja íbúð í kjallara
með sérinngangi í
snyrtilegu húsi á þessum
vinsæla stað. Eignin er
laus til afhendingar strax.
V-29,7 millj.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI
17:30 OG 18:00.

Móabarð - 220 Hfj.

Sérstaklega skemmtilegt
tæplega 200 fm einbýli
á tveimur hæðum. 5
svefnherbergi. Ca: 35 fm
þaksvalir. Íbúðin skiptist
í forstofu, þvottahús, hol,
2 baðherbergi, 5 svefnherbergi, eldhús, stofu og
innbyggðan bílskúr. Við
húsið er góð afgirt timburverönd. V-53 millj.

Kristnibraut - 113 Rvk

Mjög skemmtilega 119
fm. 4ra herbergja efri
sérhæð. Íbúðin skiptist
í gang 3 herb., stofu og
borðstofu, eldhús, baðherbergi og sér geymslu
í kjallara. Sér inngangur.
V- 24,9 millj.

Fannborg - 200 Kóp

Skemmtileg 121,2 fm. 4ra
herb enda íbúð á annarri
hæð. Rúmgóð herbergi,
þvottahús í íbúðinn og
með stórglæsilegu útsýni.
Íbúðinni fylgja 2 stæði í
lokaðri bílageymslu og
tvennar svalir. V-31,8 millj

Lautasmári - 201 Kóp

Mjög góðar 38,2 - 50 fm
studeó og 2ja herb. íbúðir
á mismunandi hæðum.
Íbúðirnar eru allar
nýstandsettar. skiptast í
forstofu, baðherbergi með
sturtuklefa, eldhús og
stofu / svefnherbergi.
Sjón er sögu ríkari.

Mjög falleg og snyrtileg
94,6fm 3herb. íbúð á 2
hæð ásamt 24,5fm bílskúr,
samtals 119,1 fm, vel
staðsett í þessu vinsæla
hverﬁ. V-29 millj

Vantar allar gerðir eigna á skrá

Brúnastaðir - 112 Rvk.
Glæsilegt, rúmgott
einbýli með tvöföldum
bílskúr á frábærum stað í
Staðahverﬁnu í Grafarvogi.
Húsið er steinhús, byggt
1999, en endurinnréttað
að stórum hluta árið 2007.
Flísar og parkett á gólfum,
innfeld lýsing að hluta.
V- 72 millj.

Veghús - 112 Rvk
Mjög falleg 92,2fm 3 herbergja íbúð á 9 hæð með
suð/vestur svölum. Einstaklega glæsilegt útsýni.
Tvær lyftur eru í húsinu.
v- 22,9 millj.

Þórðarsveigur - 4ra herb - 113 Rvk.
Glæsileg og vel skipulögð
113,8 fm 4ra herb.
endaíbúð á 3.hæð (efstu)
í fjölbýli með stæði í
bílageymslu. Mjög fallegt
útsýni. V-28,5 millj.

Kristbjörn Sigurðsson
Löggiltur
fasteignasali

Ingólfur Ingvarsson
Söluráðgjafi

Sigfús Aðalsteinsson
Söluráðgjafi

Hjá Miðbæ er kappkostað við að vanda til allra
þátta er koma að kaupum og sölu fasteigna.

Magnús Magnússon
Söluráðgjafi

Eyjólfur Sverrisson
Söluráðgjafi

S: 588 3300

Fjölbýli

Verð: 36.900.000 kr

Verð: 34.500.000 kr

Björtusalir, 201 Kópavogur

Grettisgata, 101 Reykjavík

Efsta hæð í litlu fjölbýli. 149,5 fermetrar.
3 svefnherbergi. Bílskúr 30 fermetrar.
Góðar suðursvalir. Byggingarár 2000

4 herbergja íbúð á annari hæð. 98 fermetrar.
Glæsileg íbúð. Byggingaár 1931

Verð frá : 27.500.000 kr
Þorrasalir, 201 Kópavogur

Hæð með bílskúr

Einbýli

Verð: 35.900.000 kr

Verð: 16.900.000 kr

Vatnsstígur, 101 Reykjavík

Veghús, 112 Reykjavík

LAUS STRAX !! Íbúð á efstu hæð, sérinngangur.
Fjögur svefnherbergi. 122 fermetrar
Byggingaár 1929

Laus strax!! Jarðhæð með sérgarði. 68 fermetrar.
1 Svefnherbergji.
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Vættaborgir,
112 Reykjavík

LÆKKAÐ VERÐ

Hæð með bílskúr
141 fermetrar
3 svefnherbergi
Bílskúr 23 fermetrar
Sér garður
Stór sólpallur
Byggingarár 2002

Verð: 40.900.000 kr

Vegmúli 2

|

108 Reykjavik

|

Verð: 59.400.000 kr

Verð: 29.800.000 kr

Verð: 34.200.000 kr

Framnesvegur, 101 Reykjavík

Blásalir, 201 Kópavogur

Tröllateigur, 270 Mosfellsbær

Einbýlishús í vesturbænum. 180 fermetrar.
4 svefnherbergi. 3 stofur. Sér garður.
Byggingaár 1922

3 herbergja jarðhæð með góðum sólpalli .
Stærð 97 fermetrar Byggingaár 1999

LAUS STRAX !! Jarðhæð í fjórbýli með stórum
sólpalli. Stærð 137 fermetrar. Byggingarár 2006

sími: 588 3300

|

midbaer@midbaer.is

Nánari upplýsingar um eignir á

www.midbaer.is

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Föst sölulaun
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk
Sölulaun eigna yﬁr 60 milljónir aðeins 0,8% + vsk
Eysteinn Sigurðsson

Magnús Hilmarsson

Sigurður Hjaltested

Löggiltur fasteignasali
Sími: 896 6000
eysteinn@skeifan.is

Sölumaður
Sími: 896 6003
magnus@skeifan.is

Löggiltur fasteignasali
Sími: 821 5400
sigurdur@skeifan.is

www.skeifan.is

FRUM

Austurkór Kópavogur – Glæsilegar sérhæðir með einstöku útsýni
Höfum til sölu 6 glæsilegar nýjar sérhæðir á einum fallegasta útsýnisstað
á höfuðborgarsvæðinu. Um er að
ræða 128 til 138 fm íbúðir sem skilast
fullbúnar án gólfefna eða tilbúnar til
innréttinga. Stórar svalir 16 og 20 fm.
Bílskúr getur fylgt.
Afhending íbúða
er í október til desember 2013.
Verð tilbúið til innréttinga frá 32,4 millj.
Verð fullbúið án gólfefna frá 39,4 millj.
Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

Birt með fyrirvara um innsláttarvillur og myndabrengl (MID1304)

Þorrasalir 5-7 Kópavogi . Fullbúnar glæsilegar 3ja-4 herbergja íbúðir. Hús á frábærum stað í Kópavogi, göngufæri við
einn glæsilegasta golfvöll landsins, sundlaug, skóla, leikskóla, apótek, matvöruverslun og íþróttahús.
Áætlaður afhendingatími í desember 2013. Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.
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ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ EIGN ÞÍN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR. ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI.

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI.

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

101 Tryggvagata
Einstaklingsíbúð á 4. hæð í lyftublokk, Hamarshúsinu.Húsið er nýlega klætt
utan. Allir gluggar eru nýir sem og svaladyr, svalir nýgerðar og sama gildir
um útidyr. . Útgengi á suðursvalir V. 16,1 m. 6240

Mosfellsbær - Hlíðarás

Hafnarfjörður- Lindarberg

Valshólar - 4 svefnherbergi

Jöklafold - Grafarvogur.

Háaleitisbraut

Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið
er samtals um 312,4 fm þar af
50,2fm innb. bílskúr á efri hæð.
Húsið stendur fremst í lokaðri götu.
Góð aðkoma. Tveggja íbúða möguleiki. Laust við kaupsamning.
V. 55,0 m. 5836

Parhús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr. Falleg gróin lóð
með sólpalli. Hiti í bílaplani. 190,7fm
ásamt 38 fm innb. bílskúr eða samtals 229,7 fm. Út af stofu eru tvennar
svalir til austurs og suður. Gott
útsýni er úr stofum. Á gólfum eru
ﬂísar og parket. V. 47,9 m. 5732

5 herbergja falleg og rúmgóð 113fm
endabúð á miðhæð í litlu fjölbýli
við Valshóla. 4 svefnherbergi..
Mjög snyrtileg sameign.
V. 23,5 m. 6218

4ra herbergja 114,90 fm endaíbúð
á 1. hæð með tvennum svölum
ásamt 20,6 fm bílskúr eða samtals
135,5 fm.öll sameign snyrtileg og
umhverﬁ ákaﬂega friðsælt.
V. 29,5 m. 6094

3ja herb.80 fm íbúð á jarðhæð/
kjallara.Tvö ágæt herbergi, stofa og
nýlega endurnýjað baðherbergi.
V. 20,9 m. 6286

Ferðaþjónustan
Kleppjárnsreykjum

Eskifjörður - 2ja íbúða
mögul.

Þingvellir/Miðfell

AKUREYRI - Hjalteyrargata

Lögbýlið Björk ásamt Ferðaþjónustunni
Kleppjárnsreykjum er til sölu. Skipti
möguleg á íbúð/húsi á Reykjavíkursv.
Öll aðstaða er í góðu og endurbættu
ástandi, Veitingasala/matasala/lottó
Aðstaða fyrir allt að 100 bíla, Endurnýjað einbýli. 6 herb. 6269

Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,
innbyggður 52,2fm bílskúr. Eign
í góðu viðhaldi. Möguleiki á
aukaíbúð. Vel staðsett eign. 4941

Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi
Ca 1/2 ha. eignarland. Húsið er
svonefnt Snorrahús. Opið alrými
- stofa og eldhús, salerni með wc
og svefnherb. Verönd. Stutt að
Þingvallavatni. Rafmagn, hitakútur
og kalt vatn tekið úr eigin veitu
(borhola í lóðinni). V. 8,5 m. 4668

Vel staðsett og talsvert endurnýjað
ca.350fm atvinnuhúsn. á Akureyri,
Ýmis skipti möguleg td. á eignum
á Reykjavíkursvæðinu.Upplagt
húsnæði fyrir aðila í ferðaþjónustu.
V. 35,0 m. 6228

KRISTNIBRAUT -lyftuhús.

107 Fálkagata

Austurberg

Falleg og sérlega rúmgóð ca.107
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð f.miðju í
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan
íbúðar. Skipti á minna í Neðra
Breiðholt eða Kópavogi möguleg.
V. 26,5 m. 5783

Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli.
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli
Íslands við húsgaﬂinn. . Á jarðhæð
er sérgeymsla og sameiginlegt
þvottahús. Gamlar innréttingar. V.
17,2 m. 6280

Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél
á baði.Stórar suðursvalir með miklu
útsýni. V. 15,9 m. 3902
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Kristbjörn Sigurðsson
Löggiltur
fasteignasali

Hjá Miðbæ er kappkostað við að vanda til allra
þátta er koma að kaupum og sölu fasteigna.

Ingólfur Ingvarsson
Söluráðgjafi

Sigfús Aðalsteinsson
Söluráðgjafi

S: 588 3300

Rizzo!
Höfum fengið til sölumeðferðar veitingastaði Rizzo Pizza á eftirtöldum stöðum:
Grensásvegi, Hraunbæ og Bæjarlind (möguleiki á að kaupa húsnæði á Grensásvegi).
Mögulegt er að kaupa hvern stað fyrir sig.
Rizzo hefur selt eldbakaðar pizzur undanfarin ár við góðan orðstír. Miklir möguleikar
á frekari stækkun!
Upplýsingar gefnar á skrifstofu Miðbæjar eða í síma 588 3300
Vegmúli 2

|

108 Reykjavik

|

sími: 588 3300

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Háholt.- Til leigu.
www.berg.is • GSM 897 0047
Vel staðsett, 770 fm. atvinnuhúsnæði á einni hæð við
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali Háholt í Mosfellsbæ.Hentar vel fyrir ýmsa starfsemi. Góð
vinnuaðstaða og næg bílastæði með góðri aðkomu.
Petur@berg.is
Laust ﬂjótlega. 8501

|

midbaer@midbaer.is

Nánari upplýsingar um eignir á

www.midbaer.is

Þverhamar í Breiðdal.

Grenibyggð í Mosfellsbæ.

Háteigur á Akranesi.

Til sölu jörðin Þverhamar 3 í Breiðdal. Glæsilegt einbýlishús
og góðar ræktanir. Góð útihús, fjárhús og vélaskemma.
Flott eign á fögrum stað. 8545

Mjög fallegt 164 fm. parhús á þessum vinsæla stað í
Mosfellsbæ. Góðar innréttingar. 4 svefnherbergi og 2 baðherbergi. Heitur pottur. Allt fyrsta ﬂokks. Fallegur garður.
Sólpallur og hellulagt pílaplan með hita. V. 39. 9 m. 8582

Fallegt og vel byggt einbýli, 130 fm. hæð og ris auk
kjallara á ﬂottum stað í gamla bænum á Akranesi. Gott
viðhald. Laust strax. V. 24,8m. 8586

Grettisgata

Austurbyggð við Laugarás.

Ásbraut.

Sumarhús í Svínadal.

Mjög vel staðsett 37,5 fm. kjallaraíbúð við Grettigötu.
Snyrtileg eign í góðu viðhaldi. Hellulagt bílaplan og
snyrtilegt umhverﬁ. V. 11,9 8589

Glæsilegt og vel hannað einbýli á einum fallegasta útsýnisstað á Suðurlandi. 231 fm. einbýli, með góðum innréttingum. Hiti í gólﬁ, ﬂísar og parket. Allt fyrsta ﬂokks. 5432

Vel staðsett stúdíoíbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli við Ásbraut
í Kópavogi. Gott skipulag. Laus ﬂjótlega.Áhvílandi 11
milljónir frá Íslandsbanka. V. 13,6 m. 8608

Flottur 48 fm. sumarbústaður á frábærum stað í
skógivöxnu landi í Eyrarskógi. Heitur pottur og góð verönd.
Nýleg kamína og gott viðhald. Algjör sælureitur í sveitinni.
40 mín. úr Reykjavík. V. 14,6 m. 5730

Fálkahöfði í Mosfellsbæ.
Glæsilegt 148 fm. parhús á einni hæð með innbyggðum
bílskúr. Flottur sólpallur, hellulagt bílaplan og vandaðar
innréttingar, upptekin loft, innfelld lýsing Eign fyrir vandláta.
.V. 39,9 m. 8581
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Hilmar
Óskarsson

Óskar Þór
Hilmarsson

Framkvæmdarr
stjóri

Löggiltur
fasteingasali

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is
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Stórglæsilegar íbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30

KRISTNIBRAUT 8
PENTHOUSE
13 Rvk. Glæsileg íbúð.
Efsta hæð. Stórar þaksvalir
sem snúa í suður og vestur.
140 fm. með 26 fm. bílskúr.
Stórbrotið útsýni. LÆKKAÐ
VERÐ, verð 39.9 millj.

FELLSMÚLI
108 RVK.
125 fm 5. Herb. íbúð á 2.
Hæð. 4. Svefnherbergi,
stórar stofur. Snyrtileg
íbúð. Verð 28.9 millj

ri

ð
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17. JÚNÍTORG
210 Gbæ. 111 fm. 3ja herb. stæði
í bílageymslu. Fallegar innréttingar.
Verð 35 millj.

FRÓÐAÞING
203 Kóp. Einbýlishús. Innbyggður
bílskúr. 250 fm. Afhent tilbúið til innréttinga. Fallegt hús og góður staður.

LANGHOLTSVEGUR
104 Rvk. 2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.

HRAUNTUNGA
200 Kóp. Tengihús. 214,3 fm. Stórar
þaksvalir. Góð staðsetning í lokaðri
götu. Verð 44,9 millj.

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

Hrafnshöfði 7 - 270 Mosfellsbær
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OP

Mjög falleg 159,3 m2 endaraðhús
með bílskúr í litlum botnlanga með
fallegum garði við Hrafnshöfða 7
í Mosfellsbæ. Þetta er mjög vel
skipulagt endaraðhús, með lokuðu
eldhúsi með borðkrók, stofu, sjónvarpsholi, 3-4 svefnherbergjum,
þvottahúsi, fallegu baðherbergi og
bílskúr. Stór timburverönd í suður
með heitum potti og stórt hellulagt
bílaplan fyrir framan húsið.
V. 45,5 m.
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ
KL. 17:30 TIL 18:00

Reykjabyggð 55 - 270 Mosfellsbær

Laus strax
Tröllateigur 30 - 270 Mosfellsbær
Stórglæsilegt 211,9 m2 endaraðhús á tveimur hæðum. Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar og falleg
gólfefni. Ca. 100 m2 timburverönd í suðvestur.
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 49,9 m.

Laus strax

Skeljatangi 37 - 270 Mosfellsbær
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OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 TIL 18:00

Fallegt 183 m2 parhús á einni
hæð með innbyggðum bílskúr
innst í botnlanga við Blikahöfða
í Mosfellsbæ. Gott skipulag. 4
svefnherbergi. Frábær staður,
mjög stutt í skóla, leikskóla,
sundlaug, líkamsrækt og
golfvöllur í næsta nágrenni.
Skipti koma til greina á 3-4ra
herbergja íbúð. V. 47,5 m.

Lækjasmári 21 - 201 Kópavogur
Björt og vel skipulögð 100,2 m2, 4ra herbergja
íbúð á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi.
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 27,9 m.

Kvíslartunga 62 - 270 Mosfellsbær
240,2 m2 raðhús á tveimur hæðum. Ýmis
frágangur er eftir í húsinu. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 36,0 m.

Falleg 84,2, 3ja herbergja
íbúð með sérinngangi og
sérgarði við Skeljatanga
í Mosfellsbæ. Góð staðsetning. Skóli, leikskóli,
sundlaug, líkamsrækt og
golfvöllur í næsta nágrenni.
V. 23,9 m.

GOÐALAND
108 Rvk. Gott raðhús á einni hæð.
Frábær staðsetning. Falleg lóð.

Blikahöfði 18 - 270 Mosfellsbær

Laus strax
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FJARÐARÁS
Einbýlishús, endahús í lokaðri götu,
aukaíbúð, útsýni, verð 56,9 millj

eld

ÚS

60

og
ára

109 Rvk.
Mjög gott og mikið standsett einbýlishús. Stór og
góður garður. Sérbyggður
bílskúr.

Glæsilegt
g 3ja
j hæða fjölbýlishús
j ý
með lyftu
y við Löngulínu
g
15-23 ásamt bílageymslu.
g y
Vandaðar íslenskar innréttingar
g frá Brúnás ogg með AEG eldhústækjum.
j
Íbúðirnar eru frá
67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar verða ýmist með góðum
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja ﬂestum íbúðum.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og
www.fjarfesting.is

55

REKAGRANDI
107 Rvk. Snyrtilega og vel við haldin 2ja
herb íbúð, vel skipulögð.
Verð 19,9 millj.

HVASSALEITI
103 Rvk. 4ra herb 111 fm í VR blokkinni.
Góð og snyrtileg íbúð í þessu vinsæla
húsi.

KEILUFELL

og
ára

EGILSGATA
101 Rvk. 135,7 fm sérhæð með bílskúr.
Nýlega standsett. Vel skipulögð.
Verð 41.9 millj

JÚ
ÞR

S

HÚ

Krummahólar 8 - 111 Reykjavík
Glæsileg 166,6 m2 penthouse
íbúð á 2 hæðum í lyftuhúsi
ásamt bílastæði í bílageymslu
við Krummahóla 8 í Reykjavík.
Flott penthouse íbúð með
stórum svölum og óborganlegu
útsýni. V. 29,9 m.

Nýtt á skrá

D
SEL

Laxatunga – 270 Mosfellsbær
Vorum að fá í sölu raðhúsalengju við Laxatungu 24-34 í Mosfellsbæ. 243,5 m2, 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum með bílskúr.
Húsin eru rúmlega fokheld í dag og afhendast
í núverandi ástandi. Verð 24,0 til 25,0 m.

173,8 m2 einbýlishús á einni
hæð með innbyggðum bílskúr,
innst í botnlanga við Reykjabyggð í Mosfellsbæ. Eignin
skiptist í forstofu, fjögur svefnherbergi, baðherbergi, eldhús,
stofu, þvottahús og bílskúr.
Eignin er laus til afhendingar
strax. V. 36,5 m.

Hraunbær 103 -110 Reykjavík

Laus strax

Falleg 68,9 m2, 2ja herbergja
íbúð á 6. hæð í fallegu lyftuhúsi
með glæsilegu útsýni, fyrir eldri
borgara við Hraunbæ 103 í
Reykjavík. Sambyggt við húsið
er félags- og þjónustumiðstöð
fyrir eldri borgara. Eignin er
laus til afhendingar strax.
V. 25,5 m.
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TIL SÖLU

Opið hús mánudaginn 27. maí kl. 17,30 - 18,00.
Glæsileg 2. herbergja útsýnisíbúð á 10. hæð.
Að Rjúpnasölum 14, íbúð 1001.

Tilboð óskast í ríkisjörðina
Hlíðarberg í Hornafirði.

Sveinn G. Guðmundsson
Vélfræðingur / Sölufulltrúi
Sími: 899 8546
sveinn@domusnova.is

Björn Karlsson, forstjóri Mannvirkjastofnunar, og Grétar Jónasson,
framkvæmdastjóri Félags fasteignasala,
hampa handbók um eldvarnir heimilisins.

Taka þátt
í eldvarnafræðslu
Félag fasteignasala hefur tekið
að sér að dreifa fræðsluefni
um eldvarnir til félagsmanna
sinna og er gert ráð fyrir
að handbók um eldvarnir
heimilisins fylgi hverjum
gerðum kaupsamningi á
næstu tveimur árum.

G

era má ráð fyrir að um
fimm þúsund kaupendur
húsnæðis fái efnið afhent
með þessum hætti á árinu.
„Það er okkur mikil ánægja að
geta tekið þátt í þessu mikilvæga
verkefni. Þegar fólk kaupir húsnæði er gott tilefni að huga að
eldvörnum og tryggja að á nýja
heimilinu séu nægilega margir
reykskynjarar og annar eldvarnabúnaður,“ segir Grétar Jónasson,
framkvæmdastjóri Félags fasteignasala.
Grétar og Björn Karlsson,
forstjóri Mannvirkjastofnunar, skrifuðu undir samkomulag
þessa efnis nýverið. Í því segir
meðal annars að aðilar séu sammála um mikilvægi þess að auka
eldvarnir á heimilum til að draga
úr líkum á tjóni á lífi, heilsu og
eignum.
Í handbók heimilisins um eldvarnir er að finna upplýsingar og ráð um nánast hvaðeina
sem snertir eldvarnir á heimilum. Fjallað er um reykskynjara,
flóttaáætlun, slökkvibúnað, rafmagn og rafmagnstæki, gas, eld
og eldfim efni, brunahólfun, eldvarnir í sameign fjölbýlishúsa og
brunatryggingar. Eldvarnabandalagið gefur efnið út og stendur straum af kostnaði en það er
samstarfsvettvangur um auknar eldvarnir heimilanna. Aðild
að því eiga Eignarhaldsfélagið
Brunabótafélag Íslands, Félag
slökkviliðsstjóra, Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna, Mannvirkjastofnun,
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.,
Slysavarnafélagið Landsbjörg,
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins,
TM hf., VÍS hf. og Vörður tryggingar hf.

Save the Children á Íslandi

15471 – Hlíðarberg í Hornafirði, útihús og jörðin sem talin er vera
17 hektarar, eigandi Ríkissjóður Íslands.
Landið er tvískipt samkvæmt afsali frá árinu 1998 þ.e. 10 ha og 7 ha.
Um er að ræða hesthús 59,2 m² byggt 1962, hlaða 76,5 m² byggð 1963,
andahús 987,8 m² byggt 1984, hesthús 344,5 m² byggt 1983 og alifuglahús 83,9 m² byggt 1986 og er brunabótamat allrar eignarinnar kr.
57.470.000,- og fasteignamat er kr. 13.134.000,- skv. Þjóðskrá Íslands
- fasteignaskrá. Andahúsið var endurgert árið 2005 og voru veggir og
þak einangruð, húsið stálklætt að innan og gólf steypt. Útihúsin eru í
misjöfnu ásigkomulagi, að hluta er fyrirsjáanlegt umtalsvert viðhald.
Ekkert íbúðarhús fylgir jörðinni.
Húseignin verður til sýnis í samráði við Reyni Sigursteinsson
í síma 478 1015.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá
Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir kl. 10.00
þann 11. júní 2013 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er
þess óska.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
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Vegna mikillar sölu vantar
eignir á skrá, frítt sölumat.

Hringdu núna 899 8546
Grétar Hannesson Hdl.,
Löggiltur fasteignasali.
gretar@domusnova.is

TIL SÖLU
Tilboð óskast í tvö 25m² Sumarhús / gestahús
til flutnings, staðsett á lóð Fjölbrautaskóla
Suðurlands á Selfossi og byggt var af nemendum
og kennurum Fsu síðastliðið skólaár.
Sala. 15473. Um er að ræða 2
timburhús, 25,m2 að grunnfleti.
Að utan er vatnsklæðning,
grunnfúavarin og með litlausri
yfirborðsviðarvörn. Bárujárn er
á þaki en kjöl, áfellur og rennur
vantar. Kjölurinn og áfellurnar
fylgja með ) Útihurð er úr
oregon pine, gluggar eru úr
furu. Að innan er húsið fulleinangrað, rakavarnarlag frágengið sem og
rafmagnsgrind og spónaplötugólf. Húsið verður til sýnis í samráði við
Jón S. Gunnarsson í síma 899 2802, Svan Ingvarsson í síma 893 2092,
og Ríkiskaup í síma 530 1400
Tilboðseyðublöð og byggingarlýsing liggja frammi á sama stað og í
afgreiðslu Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík.

TIL SÖLU
Tilboð óskast í fasteignirnar Víðines á Kjalarnesi og Brúarholt II
(Efri Brú) í Grímsnes- og Grafningshreppi og Iðndal 2 í Vogum.
15158 – Víðines – Kjalarnesi
- fyrrum hjúkrunarheimili.
Um er að ræða hjúkrunarheimili,
skrifstofubyggingu, eldhús ásamt tengibyggingum og talin vera 2.265,8 m²
skv. Þjóðskrá Íslands - Fasteignaskrá.
Húsin standa á samtals 16.703 m²
leigulóð. Húseignirnar eru til sýnis í
samráði við Ríkiskaup í síma 530 1400.
14969 – Brúarholt 2 (Efri Brú) Grímsnes- og Grafningshreppi.
Um er að ræða gisti- og þjónustumiðstöð ásamt fleiri íbúðarhúsum
og útihúsum. Áætluð stærð húsanna
er um 1.400 m² skv. Þjóðskrá Íslands
– Fasteignaskrá. Húsin standa á 36 ha
landsspildu. Nánari upplýsingar gefur
Louis Pétursson í síma 482 2147 og
892 9825 og hjá Ríkiskaupum í síma
530 1400.
14879 – Iðndalur 2 – Vogum –
eignarhluti Ríkissjóðs Íslands.
Húsnæðið er 124,3 m² skv. Þjóðskrá
Íslands - Fasteignaskrá. Húsnæðið er
til sýnis í samráði við Sveitarfélagið
Voga í síma 440 6200 og Ríkiskaup í
síma 530 1400.

Nánari upplýsingar og myndir á heimasíðu Ríkiskaupa,
http://www.rikiskaup.is/.
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 11. júní 2013 þar
sem þau verða opnuð í viðurvist viðstaddra bjóðenda er þess óska.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
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TIL SÖLU
Tilboð óskast í bæjarhúsin á ríkisjörðinni
Syðri - Bakka í Hörgársveit.
15438 – Syðri Bakki í
Hörgársveit, íbúðarhús og
útihús á 11090 m² leigulóð,
sambyggt að hluta, eigandi
Ríkissjóður Íslands.
Um er að ræða íbúðarhús
146,2 m² byggt 1952 og
sambyggt því alifuglahús
58,3 m² byggt 1967, og véla-/verkfærageymsla 65,7 m² byggt 1959.
Sambyggt fjárhús með áburðarkjallara 214,2 m² byggt 1982 og hlaða
78,3 m² byggð 1982 og er brunabótamat eignarinnar kr. 44.990.000,- og
fasteignamat er kr. 11.482.000,- skv. Þjóðskrá Íslands - fasteignaskrá.
Húsin þarfnast mikils viðhalds eða jafnvel niðurrifs.
Húseignin verður til sýnis í samráði við Þórð Þórðarson
í síma 898 1636.

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang
og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is.
Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir
kl. 10:00 þann 11. júní 2013 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda
er þess óska.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir kl. 10.00
þann 11. júní 2013 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er
þess óska.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is

FLÚÐASEL 66

VELKOMIN TIL STARFA!
Sigrún Jóna Andradóttir, sölufulltrúi
hefur haﬁð störf hjá okkur á Fasteignasölunni
TORG og bjóðum við hana velkomna til starfa.
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REYÐARKVÍSL 16
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Sigrún hefur áratuga reynslu úr atvinnulíﬁnu
og mikla reynslu á fasteignamarkaðinum.
Hún hefur stundað nám í Danmörku og í
Noregi og rak fasteignasölu á Spáni.

Opið hús í dag frá kl. 18.00 til 19.00
Til sölu gott og fallegt raðhús, 223 fm með innbyggðum bílskúr. Íbúðin er
194,3 fm og bílskúrinn 28,7 fm. Í húsinu eru m.a. tvær stofur, fjögur svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, baðherbergi, snyrting o.fl. Tvennar svalir.
Laust við kaupsamning.Verð: 39,9 millj.Verið velkomin.

Hægt er að ná á Sigrúnu Jónu í síma
857-2267 og/eða sigrun@fasttorg.is

LANGAMÝRI 12 - GARÐABÆ
OP
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Vegna mikillar sölu vantar okkur til starfa
fasteignasala og sölufulltrúa.
Þingholt óskar eftir fasteignasölum/sölufulltrúm til starfa sem fyrst. Skilyrði er
að viðkomandi haﬁ reynslu af störfum á fasteignasölu. Við leitum eftir drífandi
fólki sem eru tilbúin að leggja sig fram og ná árangri í starﬁ. Áhersla er lögð
á vönduð vinnubrögð. Glæsileg vinnuaðstaða með góðu fólki með áratuga
reynslu af fasteignasölu.
Áhugasamir vinsamlegast haﬁð samband við Ísak V. Jóhannsson hjá
Þingholti isak@tingholt.is Gsm 822-5588

Lóðir undir Leiguhúsnæði vantar !!
Undirrituðum hefur verið falið að leita eftir lóðum fyrir
leiguíbúðir á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Ástæðan er skortur
á lóðum fyrir slíkt húsnæði. Um er að ræða leigufélögin
Framtak, Grafarholt og Leiguhúsnæði ehf.
Leitað er að minni og stærri lóðum þar sem hægt er að reisa
fjölbýlishús með leiguíbúðum.

Opið hús í dag frá kl. 17.30 TIL 18.30.
Til sölu glæsilegt raðhús, 303,3 fm á mjög góðum stað. Íbúðin er 268,5
fm og bílskúrinn 34,8 fm. Frábært fjölskylduhús sem skiptist m.a. í stofur,
eldhús, búr, 5-6 svefnherbergi, baðherbergi, snyrtingu o.fl. Þrennar svalir.
Góður garður. Vandað, einstaklega vel umgengið og vel viðhaldið hús.
Verð: 59,8 millj. Verið velkomin.

Opið hús í dag
frá kl.17.30 til 18.30.
Glæsilegt raðhús, 239,7 fm, tveggja hæða hús auk bílskúrs (undir
húsinu er ófrágenginn kjallari). Á
neðri hæð eru rúmgóðar stofur,
arinn í dagstofu, eldhús, hol, snyrting og anddyri. Á efri hæð eru 4
svefnherb. sjónvarpsherb. og
glæsilegt baðherb. Mjög vel staðsett hús. Stutt í allt. Mikið útsýni.
Verð: 53,0 millj. Verið velkomin.

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Allar nánari upplýsingar gefur undirritaður.
Stefán Hrafn Stefánsson hdl, s: 895-2049,
stefan@storborg.is

S: 588 3300

Kirkjustétt 4 • 113 Reykjavík • Sími 534 8300 • stefan@storborg.is

TIL SÖLU

TÍSKUVÖRUVERSLUN Í MIÐBÆNUM

Höfum fengið til sölu mjög góða tískuvöruverslun í uþb 95 fermetra
leiguhúsnæði á góðum stað í fallegu steinsteyptu húsi við Laugaveginn.
Hátt er til lofts og rýmið sem er bjart og skemmtilegt hefur auk þess góða
sýningarglugga að götunni.
Sér snyrting og lítil kaffistofa/lager er innan verslunarinnar.
Verslunin sem sérhæfir sig í kvenfatnaði, skarti og gjafavöru hefur
tryggan hóp viðskiptavina, veltan sem var kringum 20-24 milljónir á
síðasta ári fer stígandi og nú fer í hönd söluhæsta tímabil ársins.
Núverandi eigandi hefur séð um innkaup og vöruinnflutning sjálfur og
koma vörurnar aðallega frá Amsterdam, London og Bandaríkjunum.
Innifalið í kaupverði er vörulagar að útsöluverði ca. 5 milljóna króna auk
innréttinga.
Verð: 12.000.000 kr
Leiga á mánuði: ca 360.000 kr á mánuði með vsk
ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR
veitir Ingólfur Ingvarsson sölufulltrúi í síma 893-7806, eða sendið póst á
netfangið: ingolfur@midbaer.is

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

DISEL SKODA SSK. 2010

BÍLAR &
FARARTÆKI

Gullfallegur Skoda Octavia árg
06/2010 til sölu. Ek. 68þ. Verð. 3.190
þús Uppl í s. 617 4888

Fellihýsi

Bátar

Garðyrkja

Bílar óskast
Óska eftir bíl á bilinu 30-400þ +. Ekki
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.
Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

Til sölu Shetland bátur með öllu,
mercury 125H. Bátur undir 6m, vagn
fylgir. Uppl. í s. 893 9777.

BÍLL ÓSKAST
Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S.
615 1815 eða sendu sms.

Sendibílar

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

Vinnuvélar
VILTU KAUPA EÐA SELJA!!, Komdu
til okkar, sendu okkur mail á
100bilar@100bilar.is eða hringdu í
síma 5179999, Skráðu bílinn frítt hjá
okkur. Kíktu á www.100bílar.is

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari.
Vanir menn, snör handtök. S. 824
1238.

Vörubílar

ER ÖSPIN TIL AMA ?

Bílaþjónusta

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

ÓDÝR GARÐSLÁTTUR
Ódýr og mjög vandaður garðsláttur
trjáklippingar fyrir húsfélög og
einstaklinga. Engi ehf, sími 615-1605

VAGNASMIÐJAN AUGLÝSIR

Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum
flestar stærðir á lager til afgreiðslu
strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

CHEVROLET Tahoe Z71 4x4 Off Road,
Árg 1/2012, ek 18 Þ.KM, bensín/metan,
leður, lúga, Bakkmyndavél, 7 manna,
Einn með öllu, Flottur bíll, Ásett verð
11.890.000. Rnr.117696. Er í salnum,

Bókhald

Erum að selja síðustu 3 Hardoxpallana á útsöluverði. Lýsing,
myndir, myndband og teikningar á
vagnasmidjan.is . Uppl. í s. 898-4500
og 894-6000.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

Bílar til sölu

Málarar
REGNBOGALITIR
MÁLNINGARÞJÓNUSTA
Getum bætt við okkur verkefnum.
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is
Framleiðum krókheysisgrindur með
eða án gámalása. Grunnaðar og/eða
málaðar. Gott verð. vagnamsidjan.
is Eldshöfða 21 Rvík s. 898-4500 og
894-6000.

MÁLARAMEISTARI

Varahlutir

Mótorhjól

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló,
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar.
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar
eða niðurrifs. S. 892 7852

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 56750407785040.

Til sölu VW Golf ‚99. Ek. 202 þús.
Skoðaður. Í góðu lagi. Verði 320 þús.
Uppl. í s. 893 5517.

HONDA Accord sedan executive
2.0. Árgerð 2008, ekinn 49 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.690.000.
Rnr.160640. Staðgreiðsluverð kr:
2.490.000,-

Harley Davidson ultra classic 2005
ekið aðeins 6200 mílur 6 gíra kassi,
race tuner, rhinehard púst o.f.l. Fallegt
og vel með farið hjól. Uppl. í s. 8989543

Pípulagnir
GAUI PÍP
Getur bætt við sig verkefnum
endurlagnir, viðgerðir, skólp, dren,
snjóbræðsla. Uppl. s. 821 5789

Pajero sport 2,5 disel árg. ‚99 ek.
270þús beinssk. sk. ‚14 krókur. Verð
265þús. S. 891 9847.

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl.
í s. 663 5315

KIA Sorento ex-3,5 bensín. Árgerð
2005, ekinn 61 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.390.000.
Rnr.110702. Staðgreiðsluverð kr:
1.790.000,-

FAGLÆRÐIR PÍPARAR

Lyftarar

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

Til sölu Opel Combo sendibíll árg.
2005 ný skoðaður. Mikið tekinn í gegn.
Verð 200 þús. staðgreitt. Uppl. í síma
8476391

20% afsláttur fyrir eldriborgara og
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S.
778 0100.

BJÖSSI MÁLARI KEMUR
HÚSINU Í STAND!
Geri tilboð í málningarvinnu utan
húss sem innan. Einnig múr- og
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S:
896 4824 malarameistarar@simnet.is
malarameistarar.is

Búslóðaflutningar

DISEL TILBOÐ 265ÞÚS !

TOYOTA Avensis wagon sol .
Árgerð 2011, ekinn 30 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.990.000.
Rnr.160593. Staðgreiðsluverð kr:
3.690.000,-

MÁLNINGARÞJÓNUSTA
REYKJAVÍKUR

ÞJÓNUSTA

Reiðhjól

Nærri 50% lægra verð. Nissan Leaf
frá Kr. 2.995.000 heimkomið með
öllu. Prufukeyrðu hann! Útvegum
nýja og nýlega bíla frá öllum helstu
framleiðendum, sýningarbíla,
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar,
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín
og Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla
til Íslands. www.islandus.is S. 5522000.

Tek að mér alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 &
egillsverris@gmail.com

Gerum við allar gerir reiðhjóla. Fljót
og góð þjónusta. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp.
S: 554 0661 GSM: 897 4996 - 699
2502 velaverkjs@simnet.is velaverkjs.
is - slattuvel.is

Tökum að okkur viðhald og nýlagnir,
vönduð vinnubrögð mikil reynsla.
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770
4499.

Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir
og vanir menn.

Save the Children á Íslandi

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð
35 metrar. S. 893 3573.

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662
0662
Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór
bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560
www.flytja.is flytja@flytja.is

Húsaviðhald

HarpaSjöfn

%UDQGHQEXUJ

Fækkar fötum

HarpaSjöfn
Aðeins í

HarpaSjöfn er komin aftur, endurbætt og sérhönnuð fyrir íslenskar aðstæður. Hún þekur vel, sem þýðir færri umferðir
og minna magn af málningu. Með Polytex innimálningu og Útitex útimálningu getur þú verið viss um að fækka fötum.

Fyrir húsið og garðinn
Frábærrt verð á
stál- og
g pllastþakrennum
m. Sjá
DEKA PRO þakmálning, 10 lítrar
DEKAPRO
PPR
RO útimálning,
útim
út
máállnniinngg
10 lítrar (A stofn)

verðlistaa á
www.mu
urbu
udin.is

ODEN þekjandi
viðarvörn. 1 líter

10.995,-

1.895,Sterkar hjólbörur 100 lítra

11.900,-

FYRIR

FULLO

RÐNA
Strákústur
30cm breiður

ODEN EÐAL OLÍA á palla.
Hágæða Silikonalkyd efni. 2,7 lítrar

Tréolía 3O, 3 lítrar á pallinn
og annað tréverk

695

2.690,- 4.490,-

Malarhrífa verð frá

CLA-403p
Fjölnota trappa
stigi/pallur 4x3 þrep

með palli: 15.690,-

A4 ogg A2 ryðfríar
y
skrúfur. Mikið úrval

HLLA--205
H
Állttrrapppa 5 þrep, tvöföld
Á

Garðkarfa 25L

.490,-

4 þr
þrep
epa 5.490,6 þr
þreppa 7.690,7

GAH þýskir
byggingarvinklar.
Mikið úrval

990
LLLA-211
LL
A
PPRO álstigi/trappa
2x11 þrep
3,11-5,34 m

WZ-9008
Hekk klippur 8”

1.690
MIKIÐ ÚRVAL AF

RISAPOTTUM

1.390
39

1.3
390
WZ-9019
Greinaklippur

1.490
Reykjavík

Kletthálsi 7

Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18

Opið virka daga kl. 8-18

Akureyri

Furuvöllum 15

Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-14

Vestmannaeyjar Flötum 29

WZ-9006
WZ
9006 Greinaklippur

690

2012

– Afslátt eða gott verð?

Opið virka daga kl. 8-18

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!

25 %
AFS
LÁT
Í MA TUR
Í

ELDHÚSDAGAR
25% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM ELDHÚSINNRÉTTINGUM Í MAÍ

FJÖLBREYTT ÚRVAL AF HURÐUM, FRAMHLIÐUM, KLÆÐNINGUM OG EININGUM,
GEFA ÞÉR ENDALAUSA MÖGULEIKA Á AÐ SETJA SAMAN ÞITT EIGIÐ RÝMI.

Baðherbergi

Sérsmíði

Þvottahús

Pottaskápar

Allar útfærslur

VIÐ HÖNNUM OG TEIKNUM FYRIR ÞIG

ÞITT ER VALIÐ

Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, þvottahúsinu,
anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, teiknum og gerum þér
hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu í hæsta gæðaflokki og
vönduð raftæki á vægu verði.

Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum,
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu önnumst
við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir þá sem
þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

RAFTÆKJAÚRVAL
15% afsláttur af raftækjum þegar þau eru
keypt með innréttingu.

friform.is

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • Opið: Mán. - föst. kl. 09-18 • Laugardaga kl. 11-15

FÓLK| SKÓLI

FÖTIN MYNDA LIÐSHEILD OG SAMKENND
SKÓLAR Skólabúningar eru ekki algengir á Íslandi. Þeir eru notaðir í leikskólum og skólum Hjallastefnunnar auk nokkurra annarra skóla á borð við
Áslandsskóla í Hafnarfirði. Skólastjóri Áslandsskóla mælir hiklaust með
skólafatnaði.

SKÓLABÚNINGAR
UM VÍÐAN HEIM
Skólabúningar eru algengir víða um heiminn. Flestir
tengja þá líklega við Bretland, svört stutt pils, háa
sokka og ljósar skyrtur, jafnvel bindi. Búningar eru hins vegar afar misjafnir eftir
löndum eins og sjá má hér að neðan.
Fáir íslenskir skólar eru með
skólabúninga. Nokkrir bjóða nemendum upp á að kaupa peysur
merktar skólunum sem þeim er
frjálst að vera í. Aðrir skólar eru
með skólaföt frá toppi til táar.
Þau föt líkjast þó í engu hefðbundnum skólabúningum
Breta eða Japana. Fremur
verður fyrir valinu þægilegur
joggingklæðnaður og flíspeysur enda hentar slíkt mun
betur íslenskri veðráttu en
stutt pils og hnésokkar.

HÓTEL
STJÓRNUN

S

kólaföt hafa verið í Áslandsskóla
frá stofnun hans árið 2001 en
fyrsta árið var hann rekinn af Íslensku menntasamtökunum. „Þegar
Hafnarfjarðarbær tók við rekstrinum
haustið 2002 þurfti að taka ákvörðun
um hvort halda ætti í skólafötin. Við
í skólastjórninni ásamt foreldrum
ákváðum að gera tilraun til eins árs og
árangurinn var metinn á skólafundi.
Þá voru allir einhuga um að halda
áfram með skólafatnað,“ lýsir Leifur S.
Garðarsson, skólastjóri Áslandsskóla.
Hann var sjálfur ekki viss um ágæti
skólafatnaðar í fyrstu. „Ég þurfti að
velta þessu fyrir mér og skoða rannsóknir. Í dag er ég hins vegar algjörlega viss um að þetta svínvirkar,“
segir Leifur sem mælir með skólafatnaði fyrir aðra skóla.
Í Áslandsskóla er ekki skylda að
vera í skólafötum en þó er mælst til
þess. „Þetta er mikið í höndum foreldra enda eru það þeir sem eru í
kringum börnin þegar þau klæða sig
á morgnana,“ segir Leifur en skólafatnaðurinn hefur þróast töluvert
í gegnum árin. „Í fyrstu vorum við
með eins fatnað fyrir alla bekki.
Núna eru elstu bekkirnir í hettupeysum en yngstu krakkarnir í buxum, peysu og flíspeysu,“ upplýsir
Leifur og bætir við að nýtingin
og notkunin sé langmest í 1. til
4. bekk.
En hverjir eru kostir skólafata? „Þeir eru margir. Til
dæmis er minna vesen heima
um hvernig eigi að klæða sig.
Þá verður til mikil liðsheild
meðal nemenda, til dæmis
þegar farið er í vettvangsferðir.
Einnig verður samkenndin innanhúss betri og það er ekki metingur
um merkjavörur,“ svarar Leifur. Þá sé
kostur að fatnaðurinn fáist á góðum
kjörum. Þótt vissulega sé nokkur
startkostnaður við fatnaðinn náist
samt töluverð hagræðing.
En eru einhverjir ókostir? „Nokkrir
foreldrar eru á móti skólafatnaði og
tala fyrir því að persónueinkenni
hvers og eins fái ekki að njóta sín.
Börn eigi að fá að vera þau sjálf
og klæða sig eins og þeim sýnist,“
segir Leifur en þykir ólíklegt að börn í

NÁM Á HÁSKÓLASTIGI • UNIVERSITY LEVEL

HOTEL MANAGEMENT

for further information
visit www.cesarritz.is
w.ces
or phone
ne the office at
594 4000

Viltu starfa á alþjóðavettvangi?
ngi?
Do you
yo want to work abroad?
Spennandi
pennand
a
námsmöguleiki fyrir nemendur
sem lokið
loki
okið hafa stúdentsprófi
og/eða
og/eð
ða iðnnámi
iðnn
í matvælagreinum.
Neme
Nemendur
endur ú
útskrifast
tskrifast með alþjóðlegt
skírtein
rteini
ni í hótelstjórn
hótelstjórnun og geta í
framhaldi
framha
d lokið
okið
kið BA
B námi í Sviss.
Námið fer fram
frram á ensk
ensku.

WWW.
WW.MK
M .IS

Nánari upplýsingar
gar á www
www.cesarritz.is
rritz.
og á skrifstofu skólans
ól í síma 594 4000

An exciting new option for those
se who
hold a universityy entrance
entran e certific
certificate or
a vocational certificate
ificate in the
t hos
hospitality
spitality
industry. Students graduat
graduate
e wit
with
th a
certificate in Hotel and
nd Restaurant
R
Res
ant
Operations and may continu
continue
ue their stud
studies
ie
towards a BA degree
gree at Cé
César
ésar Rit
Ritz
tz College
Colleges
e
in Switzerland.

INNRITUN
ITUN STENDUR YFIR! ENROL NOW!

fyrsta til fjórða bekk séu mikið að spá
í slíku. Í Áslandsskóla hefur raunin
verið sú að það fjarar undan skólafatnaðinum þegar kemur í elstu bekkina. „Við getum ekki skikkað krakkana
til að klæðast fatnaðinum enda höfum
við engan lagalegan rétt til þess, en
við hvetjum nemendur hins vegar til
að nýta hann.“
Leifur segir meirihluta foreldra vera
umhugað að láta dæmið ganga upp.
„Foreldrarnir eru lykilatriði í þessu
eins og öðru í skólastarfinu,“ segir
hann og sér ekki fram á annað en að
verkefnið haldi áfram í skólanum. Þá
telur hann líklegt að aðrir skólar muni
taka upp skólafatnað á næstu árum.
„Í það minnsta er mikill áhugi í skólasamfélaginu og ég hef fengið margar
fyrirspurnir frá foreldrafélögum og
stjórnendum annarra skóla um okkar
reynslu.“
■

solveig@365.is

Í SKÓLAFÖTUM Leifur
S. Garðarsson, skólastjóri Áslandsskóla, með
nokkrum nemendum
skólans.
MYND/VILHELM
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Spádómar
KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa
farið. Leitið til fagmanns og fáið
góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000
eða í Pósthússtræti 13 ( við
Austurvöll ), Verið velkomin

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, Kringlan 3. hæð ( Hagkaupsmegin )

MÚRVIÐHALD SÍMI 770
4520 HÚSAVIÐHALD NÝBYGGINGAR
Allar múrviðgerðir - steining
- múrar áratuga reynsla.
Smiðir - málarar - háþrýstiþvottur
- píparar.
Netfang: murvinna@gmail.com

Upplýsingar í síma 661 7000.

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Rafvirkjun

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is

AH-RAF
LÖGGILDIR
RAFVERKTAKAR.
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna ahraf@ahraf.is Hermann s:
845-7711 Arnar s: 897-9845.

s. 552-4910.

RAFVIRKJAR S. 618 2610

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is

Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

TANTRA NUDD

GEYMSLULAUSNIR.IS

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S.
698 8301 www.tantra-temple.com

Búslóðageymsla og flutningar. Gott
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Ökukennsla
WWW.AKSTURINN.IS
S. 694 9515
Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Kenni allan daginn Toyota 2011,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2.
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og
vaktað. S: 564-6500.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

ATVINNA
Atvinna í boði

HEIMILIÐ
Dýrahald
Óskum eftir fólki í úthringistarf á
kvöldin. Góðir tekjumöguleikar fyrir
réttan aðila. Hentar vel sem aukastarf.
Uppl. gefur Ágúst í 770-2277 eða
agust@tmi.is
Óskum eftir vönu starfsfólki í sal
(vaktavinna) aðeins 20+. Umsóknir
sendist á frakkar@islandia.is. Íslenska
skilyrði

Til bygginga

APARTMENT HOTEL IN 101
RVK,

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

DVERG SCHNAUZER

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

Hreinræktaðir Dverg Schnauzer
hvolpar með ættbók frá HRFÍ til sölu.
Tilb. til afh. Uppl. í s. 897 6229.

Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

Geymsluhúsnæði
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

51,6 M2 IÐNAÐARBIL
Tvö bil af þessari eftirsóttu stærð til
sölu eða leigu. Lofthæð: 3,9 m. Hurð
3,6 m. Góðir gluggar. Sýningarbil á
staðnum. Facebook/Steinhella 14. S:
660-1060 og 661-6800.

GEYMSLUR.COM

Nudd

Sjónvarp

Tökum að okkur alla almenna
raflagnavinnu, nýlagnir og töflusmíðar.
Eignaverk löggiltir rafverktakar.

15

Rétt loftræsting lækkar rakastig,
bætir loftið og dregur úr líkum á
myglusvepp. Íshúsið ehf www.viftur.is
S:566 6000

HARÐVIÐUR TIL
HÚSBYGGINGA
SJÁ NÁNAR Á:
WWW.VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660
0230 og 561 1122.

HÚSNÆÐI

seeks applicants for front desk.
Both part and full-time positions
available. Please send applications
to job@apartmentk.is / Íbúðarhótel í
miðborg RVK óskar eftir starfsfólki í
móttökustörf. Hlutastörf + full störf
í boði. Umsóknir sendast á job@
apartmentk.is

Atvinna óskast

Húsnæði í boði
LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Húsnæði óskast
SÓLPALLA/PARKET-SLÍPUN
Tökum að okkur parket og
sólpallaslípun, parketlagnir og
viðgerðir. Vönduð vinna og frábær
verðtilboð. Láttu okkur gera þér tilboð
og gera parketið/pallinn eins og nýjan.
Uppl. í s. 773 4949.

Verslun

ÞARFNAST BÍLAPLANIÐ
ÞRIFA EÐA VIÐHALDS?
Við bjóðum upp á eftirfarandi:
Götusópun

Lítið forstofu eða kjallaraherbergi
óskast strax til leigu á
höfuðborgarsvæðinu í 4-6 mánuði,
jafnvel lengur. Verð nokkuð erlendis
og úti á landi á þessum tíma.
Upplýsingar í síma 6953366.

Gangstéttarsópun

Atvinnuhúsnæði

Þvott á götum, bílastæðum og
gangstéttum Málun og merkingar
á bílastæðum

Einkamál

Malbiks- og kantsteinaviðgerðir

RAUDATORGID.IS
Símastefnumót. Rómantík,
skyndikynni, gay karlar. Íslenzkar
spjalldömur. Skoða núna.

Grasslátt og umhverfishreinsun
Allar nánari upplýsingar
veita ráðgjafar Íslenska
Gámafélagsins. www.gamur.is S:
577 5757 eða gamur@gamur.is

HÖFUM TIL LEIGU
MARGSKONAR
ATVINNUHÚSNÆÐI.
Verslunar - Skrifstofu - Iðnaðar

ÓLI SMIÐUR
Smíða allt inni sem úti, mikil reynsla,
vönduð vinna. Sími 698 9608 Óli.

og Lagerhúsnæði

KEYPT
& SELT

HEILSA

VIÐHALD FASTEIGNA.
Getum bætt við okkur verkefnum.
Allskyns viðhald en sérhæfum okkur
í gluggaskiptum. Upplýsingar í síma:
869 4479.

Til sölu
Heilsuvörur

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

Lausfrystar, kæli- og frystiklefar.
Hægt er að fá klefana með eða án
vélakerfis. Íshúsið ehf, www.ishusid.is,
S:566 6000.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

- Allar mögulegar stærðir Hafðu samband. jonvikingur@
fyrst.is, Símar 533 1316 - 892
1316 - Alltaf opið.

TIL LEIGU.
55 fm vinnustofa og 20 fm skrifstofa
á 2. hæð við sund. Hentar listafólki,
ljósmyndurum, léttan iðnað ofl.
leiguval.is Símar 553 9820 og 894
1022

Óskast keypt

LEKAVIÐGERÐIR
Á bílakjallörum, útveggjum húsa og fl.
Inndæling í sprungur Föst tilboð eða
tímavinna. Uppl. í síma 8933733 eða
gullfoss@internet.is

Nudd
Nudd, nudd, nudd! Slökunarnudd frá
9-12. Rvk 101, s: 841 6795 Júlija.
Nudd, nudd, nudd! Slökunarnudd frá
9-12. Rvk 101, s: 841 6795 Júlija.

KAUPUM GULL
LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.
Eigum til á lager lok í stærðum,
217x217, 217x235, 235x235, 217x174,
8 hyrndlok á Unaðskel og Blómaskel
frá Trefjum. Lokin þola 1000 kg
jafnarðarþunga af snjó. Sterkustu
lokin á markaðinum í dag. Litir:
Brúnt eða Grátt. www.Heitirpottar.is
Sogavegur 3, Sími 777 2000.

TILKYNNINGAR

og aðra eðalmálma gegn
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ
GAGNRÝNUM HÆTTI
www.saft.is

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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SUDOKU
LÉTT

FJÖLBREYTT
MÁNUDAGSKVÖLD
Með áskrift að Stöð 2 fylgja:

21:40
MANHUNT

Einstaklega áhugaverð heimildarmynd sem segir frá margra
ára eltingaleik bandarískra yfirvalda við Osama bin Laden.

20:05
GLEE
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9.
Í hverri níu reita línu, bæði
lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta
tölublaði Fréttablaðsins.

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Segðu mér eitt! Afhverju er
Er það ekki
Og það er
klósettpappír ekki auglýstur?
skrýtið? Allt
ástæða
Það er mikill munur á gæðunum annað er auglýst fyrir því,
á pappírnum sem er til og mér
út um allt! Allt
Jói!
er annt um að bjóða
nema klósettÉg
trúi
þessu svæði aðeins
pappírinn!
því!
upp á það besta!

Já! Þessir auglýsOk,
ingapésar þora ekki hvernig
að láta vaða í eina af myndi
mikilvægustu uppfinn- augingum sem heimurinn lýsingin
hefur séð síðan
vera?
katröfluflögurnar
litu dagsins
ljós!

Jú, þú ert með þessa
hefðbundnu skvísu sem
auglýsir sjampó skeina
Sue
sér með góðum pappír
me!
og segir: fullkomið
að lokum! Það er kállykt
af þér!

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Fjórða þáttaröðin um metnaðarfulla kennara og nemendur í
menntaskóla sem skipa söng og leikhóp skólans.

Nei, ástin mín.
Ég vil ekki
vita hvernig
dagurinn
þinn var!

20:50
SUITS

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Önnur þáttaröðin um hinn eitursnjalla Mike Ross og hinum
harðsvíraða Harvey Specter

Fimmþúsundkall fyrir
klippingu??

Ég vildi óska
þess að hárið
á þér færi að
vaxa.

En
árin
eru
stutt

Dagarnir
eru
langir...

7:00-20:00

BARNAEFNI ALLA DAGA

Vandað talsett barnaefni og skemmtilegir þættir fyrir yngstu
áhorfendurna alla daga á Stöð 2 Krakkar.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

Gunnar Björnsson

Maður málar með heilanum, ekki með höndunum.
Michelangelo

22:00
INHALE

Æsileg spennumynd í leikstjórn Baltasars Kormáks.
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. brennt vín, 6. ólæti, 8. neitun, 9.
þukl, 11. tveir eins, 12. fótmál, 14.
nálægt, 16. kringum, 17. eldsneyti, 18.
holufiskur, 20. tala, 21. heila.

8

14

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

5

LÓÐRÉTT
1. strit, 3. öfug röð, 4. samhliða, 5.
sigti, 7. merkjamál, 10. útsæði, 13.
gröm, 15. stefna, 16. kvk nafn, 19.
tveir eins.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. romm, 6. at, 8. nei, 9. káf,
11. ðð, 12. skref, 14. nærri, 16. um,
17. gas, 18. nál, 20. mm, 21. alla.
LÓÐRÉTT: 1. baks, 3. on, 4. meðfram,
5. mið, 7. táknmál, 10. fræ, 13. erg,
15. ismi, 16. una, 19. ll.

2

1

Skák dagsins er á frá EM einstaklinga í Legnecia í Póllandi.
Meribanov (2431) hafði hvítt gegn
Kempinski (2580).

Hvítur á leik. 30. Rf5! Og svartur
gafst upp því hann ræður ekki við
hótanirnir 31. Rh6# og 31. Rxe7#. Ef
31...gxf5 þá 32. Hg3#.
www.skak.is Arnar E. Gunnarsson varð Íslandsmeistari í atskák á
laugardag.
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Blótað í Hörpu
DANS ★★★★★
Vorblótið
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Íslenski dansflokkurinn og Sinfóníuhljómsveit Íslands
DANSAR Í ELDBORG, IGOR STRAVINSKI
Í 100 ÁR. LISTAHÁTÍÐ REYKJAVÍKUR

fyrir na
u
d
l
y
k
fjöls

ÁHRIFARÍK SÝNING Gagnrýnandi var hrifinn af samsýningu Íslenska dansflokksins

og Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Eldborg um helgina.

iskjólum. Efni verksins; vorið,
ástin, gleði, átök og fórnir var vel
sýnilegt í danssköpuninni. Andstæður voru áberandi í verkinu
rétt eins og í tónlistinni, sem birtist meðal annars í togstreitunni á
milli einstaklingsins og hópsins.
Þannig var á skemmtilegan hátt
spilað með tilfinninguna fyrir því
að tilheyra hópnum eða vera utan
hans, annaðhvort gegn eigin vilja
eða vegna eigin ákvarðana.
Aðstandendur verksins velja að
sleppa allri leikmynd en skapa
í staðinn sterka umgjörð með
skrautlegum búningum kvendansaranna. Sjónrænt kemur
það vel út en verkur upp spurningar um stöðu kynjanna vegna
stórs hlutverks karldansaranna. Í
heild hafði verkið yfir sér kaótískan blæ þannig að á stundum var
erfitt fyrir áhorfendur að velja
á hvað þeir áttu að horfa. Þess

á milli birtust svo mjög skýrar myndir á sviðinu sem greyptust í huga áhorfenda og sköpuðu
fallegar andstæður við kaótíkina.
Þetta skapaði hættu á að áhorfendur misstu athyglina þegar mest
var um að vera á sviðinu en bauð
líka upp á ímynd af fegurð iðandi
mannlífs. Hreyfiforði verksins er
krefjandi og túlkar á skemmtilegan hátt skilin á milli hins mannlega og hins dýrslega. Andstæður
eru þannig áberandi í verki Láru
og Melkorku, rétt eins og í tónlist
Stravinskys, sem gefur því kraft
og spennu.
Sesselja G. Magnúsdóttir

NIÐURSTAÐA: Út frá sjónarhorni
dansins var Dansar í Eldborg áhrifarík
sýning og það að takast á við tónlist
Stravinskys og hafa sigur ber vott
um færni danshöfundanna sem og
dansaranna.

kSS]LYóLY\IPY[TLóM`YPY]HYH\TWYLU[]PSS\YVNLóHT`UKHIYLUNS

Verk Stravinskys, Petrúska, fjallar
um þrjár brúður; Petrúsku (karlkyns brúðu), Ballerínu og Mára,
sem fyrir tilstilli töframannsins
sem á þær geta dansað og búa yfir
tilfinningum.
Í danssköpun sinni við Petrúsku
einbeitir Jorma Uotinen sér að
persónum brúðanna og samskiptum þeirra á milli. Hann undirstrikar að þetta eru strengjabrúður og skapar hreyfingar í takt við
það. Hver persóna hafði sinn eigin
dansstíl sem lýsti vel karakter
þeirra, sem var síðan undirstrikað
með skemmtilegum búningum og
lýsingu. Sviðsmyndin var einföld,
aðeins þrír mislitir krossar, og því
mæddi mikið á dönsurunum þremur sem þurftu að fylla stóra sviðið
í Eldborg með nærveru sinni. Þeim
tókst það í lang flestum tilfellum
sem þýddi margar skemmtilegar
senur en þó vantaði aðeins upp
á dýptina í karaktersköpuninni.
Þannig var mismunurinn á Petrúsku og Máranum ekki málaður
nægilega sterkum litum og sorg
Petrúsku og sálarangist náði ekki
að skila sér sem skyldi.
Það fyrsta sem var eftirtektarvert
við sýninguna á Vorblótinu var
hvað dansflokkurinn hefur marga
góða og vel menntaða karldansara innan sinna raða. Þeir fengu
enda að njóta sín íklæddir svörtum jakkafötum innan um fjölmarga kvendansara sem dönsuðu
um sviðið í skærlitum samkvæm-

749

kr.
pk.

FS laxabitar, frosnir, 400 g

5%
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Vill einhver elska 49 ára gamla konu?
BAKÞANKAR
Sögu
Garðarsdóttur
T.V. - Bíóvefurinn

H.K. - Monitor

EIN STÆRSTA SPENNUMYND SUMARSINS
 AV

H.V.A. - FBL

T.K. - Kvikmyndir.is

5.20, 8, 10.40
5.20, 8, 10.40

MAMA
OBLIVION

8
5.30

aður tilhlökkun því aldrinum fylgir held
ég mikil sátt við sjálfa sig og hispursleysi gagnvart tískustraumum ýmsum og
almennum kröfum um svalheit. Þannig veit
ég ekkert fegurra en staðalímynd mína um
hina miðaldra konu sem klædd þæfðum ullarserk dansar taktlaust um stofuna með
hrosshársnælu í barminum á meðan
menningartengdur útvarpsþáttur
ómar í bakgrunninum, segir óviðeigandi brandara við matarborðið og
gefur jakkafataklæddum stórmennum
í sjónvarpinu fingurinn.
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É7233180Ì
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RAUNVERULEGUR ótti minn


T.V. - BÍÓVEFURINN

er við afstöðu samfélagsins til
miðaldra kvenna. Fáum virðist sýnd eins mikil vanvirðing
og vantraust og þeim. Þannig hlakka ég ekkert til að vera
umsvifalaust í áhættuhóp fyrir
uppsagnir ef vinnustaður minn
stendur í ströngu eða sífellt sett
undir nýútskrifað ungt fólk sem
hefur slétta húðina eina fram yfir
mig. Miðaldra konur eru auk þess
víðs fjarri á sjónvarpsskjáum, í
kvikmyndum eða á fjölum leikhúsa


H.K. - MONITOR

´67Ð5)(1*/(*µ


EMPIRE
´)5É%5µ


FILM

að er margt sem ég óttast í lífinu. Ég
óttast stöðugt að fá raflost nálægt innstungum og brauðristum, ég held mig fjarri
fólki sem spyr mig til vegar, ég hef áhyggjur af því að pabbi minn komist að því að ég
sprengdi dekkið á hjólinu hans, aftur, og
svo óttast ég að verða miðaldra kona.

REYNDAR er óttinn við miðellina bland-

ýÀ

FAST & FURIOUS
STAR TREK 3D

Þ

og þá sjaldan sem ég sæi kynsystur mínar
og jafnöldrur í leiknu efni væru það aðallega nornir, áhyggjufullar mæður eða kona
sem glímir grátbólgin við alvarlegan sjúkdóm.

ÞETTA er frekar leiðinlegt því ef eitthvað
enn ömurlegra gerist ekki, eins og ég kafni
skyndilega á pönnupitsu, bíða mín óhjákvæmilega þau örlög að verða miðaldra.
Þannig munu líkurnar á því að ég verði
ráðherra snarminnka, ég verð kynferðislega ósýnileg og Egill Helgason mun aldrei
spyrja mig hvað mér finnst um nokkurn
skapaðan hlut. Því eins gaman og það er að
vera ungur í samfélagi sem byggir á æskudýrkun má ekki gleyma því að tíminn líður.
Í nýjum sáttmála strákastjórnarinnar er
kveðið á um „að rækta með þjóðinni þær
dyggðir sem best tryggja farsæld og jafnræði“. Innan þessa ofuralmenna orðalags
hljóta að rúmast einhvers konar björgunaraðgerðir fyrir konur á miðjum aldri. Í þeim
anda langar mig að biðla til ríkistjórnarinnar, sem á víst ógeðslega mikinn pening
einhvers staðar, að hella sér út í öflugt forvarnarstarf gegn kvenlægum miðellifordómum. Menntamálaráðuneytið getur hrint
af stað herferð sem mun auka virðingu
grunnskólanema fyrir keramikkennslu og
glerlist, ýta undir áhuga ungs fólks fyrir
skipulögðu kórastarfi og gera textana við
lög Kims Larsen að skyldulærdómi fyrir
fermingarbörn. Því hvað er jú farsælla og
jafnréttara en að fá að eldast óttalaus með
reisn?

´$/'(,/,65Ó66Ì%$1,ì(66,0<1'
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T.V. - BÍÓVEFURINN
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THE GUARDIAN
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HÓLMGEIRSSYSTUR Þær Bára, Sigrún og Hrafnhildur létu

ALLIR MÆTTIR Sigurður Guðjónsson, Arnar Guðjónsson

ekki vanta.

og Hildur Konráðsdóttir ásamt börnunum Flóka, Svövu og
Konráði.

Gleði og glaumur í Hörpu
Fjölmennt var í Hörpu á laugardaginn á útskriftarsýningu Völu
Gestsdóttur. Vala útskrifast úr
meistaranáminu Sköpun, miðlun
og frumkvöðlastarf frá Listaháskóla Íslands. Sýningin ber heitið
Heimur hvelanna og er byggð
á ljóði eftir Þórunni Erlu Valdimarsdóttur. Vala fékk til liðs við
sig átta hljóðfæraleikara og leikkonuna Elmu Stefaníu Ágústsdóttur sem fluttu eins konar
gjörning við mikinn fögnuð
áhorfenda.

ALL ROADS LEAD TO THIS
EIN STÆRSTA SPENNUMYND SUMARSINS!

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

5%

FASTT & FURIOUS 6 KL. 5 - 8 - 10.45 12
FASTT & FURIOUS 6 LÚXUS KL. 5 - 8 - 10.45 12
STAR TREK 3D
KL. 5 - 8 - 10.45 12
STAR TREK
KL. 8
12
THE CALL
KL. 10.45
16
E IL DEA
EV
ED
KL. 8 - 10.10
18
THE CROODS 3D ÍSL. TAL KL. 3.30 - 5.45 L
THE CROODS 2D ÍSL.TAL
. KL. 3.30 - 5.45 L

5%
HÁSKÓLABÍÓ
LLA DONNADE
A L LAGO ÓPERAKL. 5.45
L
FASTT & FURIOUS
KL. 6 - 9
12
THE GREAT
E GATSBY 3D ÓTEXTA
E AÐ KL. 10
12
THE GREAT
E GATSBY
KL. 6 - 9
12
PLACE BEYON
E D THE PINES KL. 9
12
FALSKUR FUGL
KL. 6
14
NÁNAR Á MIÐI.IS
BORGARBÍÓ
F T & THE FURIOUS 6 KL. 5.40 - 8 - 10.20
FAST
12
MAMA KL. 10.20 16 / OBLIVION KL. 8
16
NUMBERS STATION KL. 6
12

ÚTSKRIFTARNEMINN Vala Gestsdóttir

GLÆSILEG Leikkonan Elma Stefanía Ágústdóttir lifði sig inn í hlutverk sitt á

ásamt kærasta sínum Einari Björgvin
Davíðssyni.

tónleikunum í glæsilegum búning sem Hrafnhildur Hólmgeirsdóttir á heiðurinn af.

NÁNAR Á MIÐI.IS

MYND/ÁSA OTTESEN

EFTIR

ÓMAR RAGNARSSON

SIGHTSEERS

(16)

18:00, 20:00, 22:00

IN MEMORIAM?

(L)

18:00

HANNAH ARENDT

(12)

17:50

THE HUNT (JAGTEN)

(12)

20:00, 22:10

(16)

Miðasala: 412 7711 - Hverﬁsgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

ON THE ROAD

20:00

BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

DÁVALDURINN

(16)

22:20

SIGHTSEERS

HANNAH ARENDT

IN MEMORIAM?

JAGTEN

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

NEMAR, ÖRYRKJAR, ELDRI BORGARAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!

Sérstök brúðkaupsgjöf
Öll brúðhjón fá glæsilega svuntu með nöfnum
sínum og brúðkaupsdegi ísaumuðum.

Íslensk kennslubók í matreiðslu fylgir!
Gildir um

hrærivélar.

Brúðarleikur
Þau brúðhjón
b
sem koma við í verslun okkar og
skrá sig
s á brúðargjafalista fá nöfnin sín sjáfkrafa
sskráð í pott. Í lok sumars verða heppin
brú
úðhjón dregin út og hljóta þau að launum
nýju KitchenAid matvinnsluvélina, nýju
n
KKitchenAid brauðristina, nýja KitchenAid
blandarann og nýja KitchenAid
töfrasprotann, samtals að verðmæti
um 200 þúsund krónur.

Nýjar

FOR THE WAY IT´S MADE

vörur
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Kannski gott að fá þennan skell á móti Noregi

Sandra María meiddist
í sigri Þór/KA

HANDBOLTI Íslenska kvennalandsliðið tapaði öllum þremur leikjum sínum á

Nettbuss Open-æfingamótinu í Gautaborg um helgina en liðið var nálægt því
að vinna Serbíu í lokaleiknum sem tapaðist aðeins með einu marki, 21-22.
„Þetta mót var frábær undirbúningur fyrir Tékkaleikinn um næstu helgi.
Það fengu allir að spreyta sig og við náðum að fínpússa ýmsa hluti. Það var
kannski gott að fá þennan skell á móti Noregi svo að við gætum hugsað okkar
gang. Það mætti allt annað lið til leiks á móti Serbum og við sýndum þá okkar
rétta andlit. Það var fúlt að ná ekki sigri en heilt yfir var þetta flott mót og
topp andstæðingar,“ sagði Rakel Dögg Bragadóttir
Íslenska liðið mætir Tékklandi í fyrri umspilsleiknum um næstu helgi. „Ég
er þokkalega bjartsýn. Þetta er skemmtilegur hópur og ég er viss um að það
verður gaman um næstu helgi,“ sagði Rakel. Íslenska liðið lenti í riðli með
Frakklandi, Slóvakíu og Finnlandi þegar dregið var í undankeppni EM 2014 í
gær. „Það er klárt markmið hjá okkur að komast áfram og við eigum góðan
- óój
möguleika á því. Við hefðum alveg getað fengið verri andstæðinga.“

Íslandsmeistarar Þór/KA unnu sér inn þrjú stig á Valbjarnarvellinum í gær eftir 4-1 sigur á Þrótti í fyrsta
leik fimmtu umferðar Pepsi-deildar kvenna. Það
kostaði þó sitt því Sandra María Jessen fór meidd
af velli strax á 25. mínútu. Sandra María tognaði
aftan í læri og verður að hvíla næstu vikurnar.
Með þessu er sá möguleiki að Sandra vinni sæti í
EM-hópi Íslands kannski úr sögunni. Petrea Björt
Sævarsdóttir kom Þrótti í 1-0 á 59. mínútu en
Mateja Zver jafnaði metin á 62. mínútu og Lillý Rut
Hlynsdóttir kom Þór/KA yfir mínútu síðar. Katla Ósk
Káradóttir, sem kom inn á fyrir Söndru, skoraði þriðja
markið á 78. mínútu og Katrín Ásbjörnsdóttir innsiglaði
svo sigurinn.

Ólafsvíkurvöll.
620 áhorfendur
Valgeir
Valgeirsson (7)

0-0

Víkingur Ó. (4-4-2): Einar Hjörleifsson 6 - Emir
Dokara 6, *Damir Muminovic 7, Tomasz
Luba 6, Insa Bohigues Fransisco 6 - Brynjar
Kristmundsson 6 (80., Fannar Hilmarsson -), Björn
Pálsson 7, Abdel-Farid Zato-Arouna 6, Eldar Masic
6 - Arnar Már Björgvinsson 5 (61., Steinar Már
Ragnarsson 6), Guðmundur Steinn Hafsteinss. 6.
ÍBV (4-4-2): Guðjón Orri Sigurjónsson 6 - Arnór
Eyvar Ólafsson 5, Brynjar Gauti Guðjónsson
7, Eiður Aron Sigurbjörnsson 6, Matt Garner
6 - Tonny Mawejje 6, Gunnar Þorsteinsson 5,
Ian Jeffs 5, Bradley Simmonds 6 (53., Aaron
Spear 5) - Gunnar Már Guðmundsson 7, Víðir
Þorvarðarson 6.
Skot (á mark): 6-9 (2-2)

Horn: 2-6

Varin skot: Einar 2 - Guðjón Orri 2.

Vodafonevöll.
1067 áhorfendur

4-0

Garðar Örn
Hinriksson (7)

Mörkin: 1-0 Haukur Páll Sigurðsson (18.), 2-0
Rúnar Már Sigurjónsson (60.), 3-0 Rúnar Már
Sigurjónsson, víti (69.), 4-0 Kolbeinn Kárason (78.).
Valur (4-3-3): Fjalar Þorgeirsson 7 - James Hurst
5 , Magnús Már Lúðvíksson 6, Stefán Ragnar
Guðlaugsson 5, Bjarni Ólafur Eiríksson 6 - Haukur
Páll Sigurðsson 7, *Rúnar Már Sigurjónsson 8,
Ian Williamson 5 - Matthías Guðmundsson 4 (77.,
Kolbeinn Kárason -), Kristinn Freyr Sigurðsson
7 (70., Andri Fannar Stefánsson 5), Björgólfur
Takefusa 5 (85., Arnar Sveinn Geirsson -).
Keflavík (4-3-3): David Preece 4, Benis Krasniqi
3, Haraldur Freyr Guðmundsson 4, Halldór
Kristinn Halldórsson 4, Samúel Kári Friðþjónsson
4, - Sigurbergur Elísson 5 (57., Magnús Þórir
Matthíasson 5), Frans Elvarsson 5 (80., Magnús
Þór Magnússon -), Arnór Ingvi Traustason 5 Hörður Sveinsson 3, Jóhann Birnir Guðmundsson
5 (75., Elías Ómarsson -), Marjan Jugovic 4.
Skot (á mark): 9-10 (6-3)

Horn: 6-3

Varin skot: Fjalar 2 - Preece 2.

PEPSI DEILDIN 2013
STAÐAN
FH
KR
Valur
ÍBV
Stjarnan
Breiðablik
Þór
Fram
Keflavík
ÍA
Fylkir
Víkingur Ó.

5
4
5
5
4
4
5
4
5
5
5
5

4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0

1
0
2
2
1
0
0
2
1
0
2
1

0
0
0
1
1
2
3
1
3
4
3
4

9-2
9-1
11-4
6-4
6-5
9-7
6-11
4-5
6-11
4-8
5-10
3-5

13
12
11
8
7
6
6
5
4
3
2
1

RAKEL DÖGG Segir liðið hafa grætt

mikið á mótinu.

Verða að vinna í kvöld
KR-ingar eru með fullt hús eftir fjórar umferðir í Pepsi-deild karla og hafa ekki
byrjað betur í 54 ár. Fyrir lið í sömu stöðu hefur ﬁmmti leikurinn skipt öllu máli
í gegnum tíðina. Blikar koma í heimsókn á KR-völlinn í kvöld.
Veikleika er ekki
að sjá á KR-ingum í upphafi
Íslandsmótsins, þeir eru með fullt
hús, hafa skorað meira en tvö
mörk að meðaltali í leik og haldið
hreinu í þremur síðustu leikjum
sínum. Frá árinu 1977 hafa aðeins
sjö lið verið með betri markatölu
eftir fjóra leiki og það er margt
sem bendir til þess að KR-liðið sé
í meistaraham og hungrað eftir
ófarirnar í fyrra.
Mótherjar kvöldsins eru Blikar
sem hafa verið sveiflukenndir
í fyrstu umferðunum en verða
helst að fá eitthvað út úr leiknum í
kvöld ætli Ólafur Kristjánsson og
lærisveinar hans ekki að heltast úr
lestinni í titilbaráttunni.
KR er með tveggja stiga forskot
á FH og kannski finnst einhverjum
það vera skrýtin fullyrðing að þeir
verði að vinna leikinn á KR-velli
í kvöld. Sagan segir hins vegar
að KR verði að vinna sigur í
kvöld eigi 26. titilinn að rata í
Frostaskjólið.
KR er fjórtánda liðið sem vinnur
fjóra fyrstu leiki sína frá því að
liðin fóru að leika heima og heiman
sumarið 1959. Þeir voru þeir
fyrstu til að afreka slíkt sumarið
1959 en KR-liðið setti þá met sem
aldrei verið slegið, aðeins jafnað
þegar þeir unnu alla leiki sína á
Íslandsmótinu. Síðan eru liðin 54
ár og nú voru KR-ingar sjálfir
fyrst að endurtaka leikinn, það er
vinna fyrstu fjóra leiki sína.
Mikilvægi fimmta leiksins
fer ekki framhjá neinum sem
skoðar tölfræði Íslandsmótsins á
þessum 54 árum. Ekkert liðanna
fimm sem hefur tapað stigum í
fimmta leik eftir sigra í fjórum
fyrstu leikjunum hefur orðið
Íslandsmeistari um haustið.
Fjögur þeirra voru reyndar nálægt
því, með því að vinna silfrið en
nýjasti meðlimurinn í hópnum,
ÍA-liðið frá því í fyrra, gaf mikið
FÓTBOLTI

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kaplakrikavöll.
1437 áhorfendur
Þorvaldur
Árnason (7)

2-0

Mörkin: 1-0 Sjálfsmark Jan Mikel Berg (51.), 2-0
Atli Guðnason (64.)
FH (4-3-3): Róbert Örn Óskarsson 6 - Jón Ragnar
Jónsson 7, Guðmann Þórisson 7, Freyr Bjarnason
5 (40., Brynjar Ásgeir Guðmundsson 5), Sam
Tillen 6 (84., Viktor Örn Guðmundsson -) - Björn
Daníel Sverrisson 7, Dominic Furness 6, Emil
Pálsson 6 (54., Kristján Gauti Emilsson 7) - Ólafur
Páll Snorrason 4, *Atli Guðnason 7, Atli Viðar
Björnsson 5.
ÍA (4-3-3): Páll Gísli Jónsson 7 - Theodore Furness
4, Kári Ársælsson 4, Ármann Smári Björnsson 4,
Jan Mikel Berg 3 - Arnar Már Guðjónsson 6, Hallur
Flosason 5 (72., Einar Logi Einarsson -), Maksims
Rafalskis 6 - Joakim Wrele 5, Andri Adolphsson 6
(79., Aron Ýmir Pétursson -), Eggert Kári Karlsson
6 (72., Þórður Birgisson -).
Skot (á mark): 12-10 (6-4)

Horn: 10-4

Varin skot: Róbert 3 - Páll Gísli 4
Fylkisvöllur
Óuppgefið.
Kristinn
Jakobsson (8)

1-4

Mörkin: 0-1 Edin Beslija (19.), 0-2 Jóhann
Þórhallsson (49.), 0-3 Chukwudi Chijindu (66.), 0-4
Sigurður Marinó Kristjánsson (72.), 1-4 Viðar Örn
Kjartansson (85.).

HVAÐ GERIST ÞEGAR ÞESSIR FARA ALMENNILEGA Í GANG? KR-ingar eru búnir
að skora níu mörk í fyrstu fjórum leikjunum en flestir telja að liðið eigi mikið inni
hjá þeim Óskari Erni Haukssyni og Gary Martin.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN OG DANÍEL

eftir þegar leið á sumarið.
Sex af átta liðum sem hafa
verið með fullt hús eftir fimm
leiki hafa aftur á móti orðið
Íslandsmeistarar. Í öðru af þeim
tveimur tilfellum sem það klikkaði
unnu tvö lið fyrstu fimm leiki
sína (FH og Valur 2005) en í hitt
skiptið komu Keflvíkingar (1997)
gríðarlega á óvart með því að
vinna fyrstu sex leiki sína (spáð 7.
sætinu) en náðu síðan aðeins í sex
stig í síðustu tólf leikjum sínum.
KR-ingar koma því ekki mikið á
óvart með því að berjast um titilinn og engu öðru liði hefur tekist
að fylgja þeim eftir í upphafi móts.
Þetta blasir því við Vesturbæingum svart á hvítu, þeir verða að
vinna í kvöld.

Fimmti leikur liða
með fullt hús: (1959-2012)
Sigur í fimmta leik
FH 2006
FH 2005
Valur 2005
Keflavík 1997
ÍA 1995
Valur 1978
Keflavík 1973
KR 1959

Íslandsmeistari
Íslandsmeistari
2. sæti
6. sæti
Íslandsmeistari
Íslandsmeistari
Íslandsmeistari
Íslandsmeistari

Jafntefli eða tap í fimmta leik
ÍA 2012, jafntefli
Keflavík 2008, tap
FH 2007, jafntefli
Fram 1980, jafntefli
ÍA 1961, tap

ooj@frettabladid.is

6. sæti
2. sæti
2. sæti
2. sæti
2. sæti

Fylkir (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórsson 4 Tómas Þorsteinsson 4, Andri Þór Jónsson 3,
Sverrir Garðarsson 4, Ásgeir Eyþórsson 3 - Finnur
Ólafsson 4 (70., Egill Trausti Ómarsson 5), Davíð
Þór Ásbjörnsson 5, Heiðar Geir Júlíusson 4
(56., Oddur Ingi Guðmundsson 5) - Kristján Páll
Jónsson 5, Tryggvi Guðmundsson 3 (83., Hákon
Ingi Jónsson -), Viðar Örn Kjartansson 6.
Þór Ak. (4-3-3): Srdjan Rajkovic 7 - Andri Hjörvar
Albertsson 7, Hlynur Atli Magnússon 7, Janez
Vrenko 6 (77., Atli Jens Albertsson -), Ármann
Pétur Ævarsson 6 - Edin Beslija 6, Orri Freyr
Hjaltalín 7, Mark Tubæk 7 (46., Sigurður Marinó
Kristjánsson 6) - Sveinn Elías Jónsson 6 (46.,
Jóhann Helgi Hannesson 8), *Jóhann Þórhallsson
8, Chukwudi Chijindu 7.
Skot (á mark): 12-7 (6-5)

Horn: 7-0

Varin skot: Bjarni Þórður 1 - Rajkovic 4

PEPSI DEILDIN 2013
NÆSTU LEIKIR
Mánudagur 27. mai: 19.15 Fram - Stjarnan
20.00 KR - Breiðablik. Sunnudagur 2. júní:
17.00 ÍBV - Fylkir. Sunnudagur 9. júní: 18.00
Þór - Valur, 19.15 ÍA - Stjarnan. Mánudagur
10. júní: 19.15 FH - KR, Breiðablik - Víkingur
Ó. , Keflavík - Fram.

visir.is
Allt um leiki
gærkvöldsins

Hágæða múrefni frá Múrbúðinni
Weber Gróf
Múrblanda

Weber Milligróf
múrblanda

Weber staurasteypa
(stolpebeton)

Weberdur 120 (Ip 14)
inni & útimúr

Reykjavík

Serpo 261 trefjamúr
Fyrir múrkerfi

Kletthálsi 7.

Deka Acryl
grunnur

Deka Latex

Maxit Steiningarlím
Hvítt og grátt

Opið má-fö kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18. Opið má-fö kl. 8-18

Akureyri

Óseyri 1.

Vestmannaeyjar Flötum 29.

Weber REP 980
þéttimúr grár

Opið má-fö kl. 8-18, laug. 10-14
Opið má-fö kl. 8-18

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!

Apótekið þitt
í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2

Reykjavíkur Apótek býður upp á allar
tegundir lyfja. Mikið og
fjölbreytt úrval af heilsulyfjum,
bað- og ilmvörum, gjafavörum
auk ýmissa annarra góðra kosta.

Reykjavíkur Apótek er
sjálfstætt starfandi apótek sem
leggur áherslu á persónulega
þjónustu og hagstætt verð.

Öryrkjar og eldri borgarar njóta sérkjara hjá okkur
Afgreiðslutími:
9-18:30 virka daga
10-16:00 laugardaga
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Ætlar upp heimslistann
Axel Bóasson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir unnu fyrsta mót sumarsins á Eimskipsmótaröðinni sem fór fram við erﬁðar aðstæður á Garðavelli á Akranesi.
Fyrsta
mótið
á
Eimskipsmótaröðinni í golfi fór
fram á Garðavelli um helgina
en Guðrún Brá Björgvinsdóttir,
GK, vann í kvennaflokki. Hún
lék síðasta hringinn á 77 höggum
og samanlagt fór hún hringina
á þrettán höggum yfir pari
vallarins. Aðstæður voru ekki þær
bestu um helgina og blés mikið á
keppendur.
„Aðstæður voru ekki þær bestu
um helgina og mikill vindur allt
mótið sem bitnaði á spilamennsku
keppenda,“ sagði Guðrún Brá
Björgvinsdóttir, sigurvegari
mótsins.
„Sumarið leggst virkilega vel í mig
og ég er gríðarlega spennt fyrir
komandi átökum. Vellirnir koma
misvel undan vetri og eru sumir
þeirra ekki í nægilega góðu standi.
Mikil þolinmæðisvinna að klára
þetta mót og maður varð að vera
gríðarlega einbeittur. Ég er mjög
ánægð með sjálfa mig og hvernig
ég stóð mig í dag, en það var í raun
ógeðslegt veður. Ég ætla mér stóra
hluti í sumar og berjast um sigur
á öllum mótum,“ sagði Guðrún Brá
eftir lokahringinn í gær.
Í karlaflokki var það Axel
Bóasson, GK, sem bar sigur úr
býtum en hann lék lokahringinn
á 78 höggum og samanlagt á sex
höggum yfir pari.
„Þetta var heldur betur erfiður
hringur,“ sagði Axel Bóasson, rétt
eftir lokahringinn í gær.
„Maður þurfti að vera virkilega
þolinmóður og skynsamur í sínum
leik í dag. Aðstæður voru erfiðar
og skorið var þar af leiðandi ekki
gott, sérstaklega á lokahringnum.
GOLF

Verkjastillandi
bólgueyðandi

KÁT MEÐ HELGINA Axel Bóasson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir eru sigurvegarar
Egils Gulls-mótsins sem fór fram á Akranesi um helgina.
MYND / GSÍ MYNDIR

Ég hafði náð fínu forskoti fyrir
hringinn í dag og því gat ég leyft
mér að meira í dag, en það gekk
samt sem áður ekki nægilega vel
hjá mér á síðasta hringnum og ég
fékk til að mynda aðeins einn fugl
í dag.“
Axel Bóasson stundar nám í
Bandaríkjunum þar sem hann
æfir allan veturinn við bestu
mögulegar aðstæður en það hefur

alltaf verið draumur hans að
gerast atvinnumaður í íþróttinni
sem hann elskar.
„Þetta tímabil leggst gríðarlega
vel í mig en ég hef sett mér þau
markmið að klífa sem hæst upp
heimslistann til að leggja grunninn
að því að verða atvinnumaður í
golfi. Það hefur verið markmiðið
mitt síðan ég var lítill strákur og
ég set stefnuna á það.“
- sáp

Umsóknarfrestur til 5. júní

Veldur síður
lyfjaáhrifum um
allan líkamann eins
og þegar töflur eru
teknar inn

NÝTT TÆKIFÆRI
TIL NÁMS
HÁSKÓLABRÚ
Á Háskólabrú er boðið upp á nám fyrir einstaklinga sem hafa ekki lokið stúdentspróﬁ.
Að námi loknu uppfylla nemendur inntökuskilyrði í háskóla hérlendis og erlendis.
Háskólabrú er skipulögð í samstarﬁ við Háskóla Íslands.

Fæst án lyfseðils

Kennsla við Háskólabrú fer fram í staðnámi og fjarnámi.
NÁMSFRAMBOÐ
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578 4000
keilir.net
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4stk
3D gleraugu
fylgja
Philip
ps 47PFL6097T
• 3D Smart
S
LED TV
• Full HD 1920 x 1080 Pixel PreciseHD
• Ambbilight Spectra 2 baklýsing
• 6000 Hz Perfect Motion Rate
• Easyy 3D og 2D-3D conversion
• Smaart TV nettenging
• Þráððlaus Wi-Fi móttakari
• Staffr. DVB-C, DVB-T, DVB-T2 móttakari
• 3x USB,
U 5x HDMI, VGA, CI rauf
• Skyppe möguleiki og EasyLink
• Appp fyrir iPhone/Android síma o.fl.

47”
LED

VERÐ

249.995
FRÁBÆRT VERÐ

H
HÁGÆÐA
PHILIPS
SJÓNVARP Á
S
FRÁBÆRU VERÐI
F

H
HÁGÆÐA
PHILIPS
SJÓNVARP Á
S
FRÁBÆRU VERÐI
F

P
Philips
32HFL7406D
• Örþunnt LED sjónvarp
• Ambilight baklýsing sem eykur upplifunina
• 2in1 standur, hægt að festa beint á vegg eðða
setja á borð
• 400Hz Perfect Motion Rate með HD Naturaal
Motion gerir hröðustu myndir skýrar og skaarpaar
• Vel tengjum búið með 4 HDMI, USB, Scart,
VGA, RCA og heyrnartólstengi ásamt
kortarauf.

P
Philips
42HFL7406D
• Örþunnt LED sjónvarp
• Ambilight baklýsing sem eykur upplifunina
• 2in1 standur, hægt að festa beint á vegg eða
setja á borð
• 400Hz Perfect Motion Rate með HD Natural
Motion gerir hröðustu myndir skýrar og skarpar
• Vel tengjum búið með 4 HDMI, USB, Scart,
VGA, RCA og heyrnartólstengi ásamt
kortarauf.

VERÐ

129.995
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ

179.995
FRÁBÆRT VERÐ

ht.is
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
> Stöð 2 kl. 21.35
Manhunt

Bylgjan kl. 22.00
Stál og hnífur

Það er einnar viku sýningarhlé á
Game of Thrones í Bandaríkjunum og því fellur sýning
þáttarins niður í kvöld. Í
staðinn verður sýnd heimildarmynd frá HBO sem
fjallar um eltingarleik bandarískra yﬁrvalda við Osama
bin Laden en hann hafði
staðið yﬁr í nærri tíu
ár þegar umheimurinn komst að því
hver kauði var.

Bubbi Morthens verður
á dagskrá í kvöld með
vikulegan þátt sinn,
Stál og hnífur, þar
sem hann fer
yﬁr alls kyns
málefni á sinn
einstaka hátt.
Oft fær hann
líka til sín
góða gesti.

Parenthood

Cold Case

The Lying Game

SKJÁR 1 KL. 20.20 Adam reynir að fá
Kristinu í ástarlot, í fyrsta skipti frá því
að Nora fæddist, Amber býður Seth að
halda til í íbúðinni sinni þegar hann
losnar úr meðferð og Crosby á erﬁtt
með að meðtaka nýja föðurímynd í líf
Jabbar. Samband Drew og Amy nær
nýjum hæðum.

STÖÐ 2 GULL KL. 21.50 Stöð 2 Gull
hefur tekið til endursýningar þættina
þar sem rannsóknarkonan Lilly Rush
tekur upp gömul, óleyst mál. Í þætti
kvöldsins rannsakar hún mál frá árinu
1982 þar sem ungabarn lést við dularfullar aðstæður. Á sínum tíma var talið
að um ungbarnadauða væri að ræða.

POPPTÍVÍ KL. 21.20 Það reynir á fjölskylduböndin þegar Ethan felur sig
heima hjá föður sínum á ﬂótta undan
lögreglunni. Emma neyðist til að ljúga í
kjölfar afbrota Ethans.

TV.COM 8,8

TV.COM 8,7

7,5

7,2

TV.COM 8,1

6,7

STÖÐ 2
08.05 Malcolm In The Middle (10:22)

07.00 Pepsi deildin: Fylkir - Þór

16.50 Landinn (e)

08.30 Ellen (153:170)

14.05 Spænski boltinn: Real Socie-

17.20 Fæturnir á Fanneyju

09.15 Bold and the Beautiful

dad - Real Madrid
15.45 Fylkir - Þór
17.25 Austurdeildin: Indiana Miami, leikur 3
19.15 Spænsku mörkin
19.45 Pepsi deildin: KR - Breiðablik
BEINT
22.00 Pepsi mörkin 2013
23.15 KR - Breiðablik
01.00 Vesturdeildin: Memphis - San
Antonio - leikur 3 BEINT
04.00 Pepsi mörkin 2013

17.32 Spurt og sprellað

09.35 Doctors (89:175)
10.15 Wipeout
11.05 Making Over America With

Nú er komið app fyrir Fréttablaðið:

App sem
þú þarft
Nýtt í spjaldtölvuna og snjallsímann
Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og snjallsímann með nýja Fréttablaðsappinu. Nú er hægt að
nálgast Fréttablaðið hvar sem er, á hverjum morgni.
Sláðu inn Fréttablaðið á Google Play eða í App store
og náðu í appið.

Trinny & Susannah (6:7)
11.50 Falcon Crest (1:28)
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (5:37) (6:37)
15.05 ET Weekend
15.50 Lukku láki
16.15 Doddi litli og Eyrnastór
16.25 Ellen (154:170)
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 The Big Bang Theory (10:23)
19.40 New Girl (7:25)
20.05 Glee (19:22) Fjórða þáttaröðin
þar sem tónlistin er alltaf í forgrunni og
við fylgjumst með ólíkum nemendum
vaxa og þroskast í sönglistinni.
20.50 Suits (8:16) Önnur þáttaröðin um hinn eitursnalla Mike Ross, sem
áður fyrr hafði lifibrauð sitt af því að
taka margvísleg próf fyrir fólk gegn
greiðslu.
21.35 Manhunt Einstaklega áhugaverð
heimildarmynd sem segir frá leynilegu
stríði gegn Osama bin Laden sem hófst
næstum áratug áður en umheimurinn
komst að tilurð hans.
22.20 Modern Family
22.45 How I Met Your Mother
(23:24)
23.05 Two and a Half Men (17:23)
23.30 White Collar (9:16)
00.10 Weeds (6:13)
00.35 Revolution (7:20) (8:20)
02.05 O Jerusalem Áhrifamikil mynd
um vináttu tveggja manna, gyðings og
araba, þegar Ísraelsríki var stofnað.
03.45 Suits (8:16)
04.30 Glee (19:22)
05.15 Fréttir og Ísland í dag

11.25 Four Last Songs
13.15 Agent Cody Banks
14.55 Big Miracle
16.40 Four Last Songs
18.30 Agent Cody Banks
20.10 Big Miracle
22.00 Inhale
23.25 Stieg Larsson-þríleikurinn
01.50 This Means War
03.30 Inhale

20.00 Ljósvakavíkingar - Stöð 2 (4:5)
20.35 Matarást með Rikku (2:10)
21.05 The Practice (5:21)
21.50 Cold Case (4:24)
22.35 Ljósvakavíkingar - Stöð 2 (4:5)

13.45 Crystal Palace - Watford BEINT
frá úrslitaleik um sæti í ensku úrvalsdeildinni. Leikurinn fer fram á Wembley.
17.00 Goals of the Season
17.55 Southampton - WBA
19.35 PL Classic Matches: Chelsea Arsenal, 1999
20.05 Crystal Palace - Watford
22.05 Goals of the Season
23.05 Fulham - Reading

07.00 Lalli 07.10 Refurinn Pablo 07.15 UKI
07.20 Waybuloo 07.40 Svampur Sveinsson
08.05 Könnuðurinn Dóra 08.25 Strumparnir
08.50 Áfram Diego, áfram! 09.15 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 09.35 Litlu Tommi og Jenni
10.00 Histeria! 10.20 Skógardýrið Húgó 10.45
Brunabílarnir 11.05 Sorry I‘ve Got No Head
11.30 Doddi litli og Eyrnastór 11.40 Ofuröndin
12.00 Njósnaraskólinn 12.25 iCarly (15:25)
12.45 Sorry I‘ve Got No Head 13.10 Lalli 13.20
Refurinn Pablo 13.25 UKI 13.30 Strumparnir
13.55 Waybuloo 14.15 Svampur Sveinsson
14.35 Könnuðurinn Dóra 15.00 Áfram Diego,
áfram! 15.25 Mörgæsirnar frá Madagaskar 16.10
Litlu Tommi og Jenni 16.35 Histeria! 16.55
Skógardýrið Húgó 17.20 Brunabílarnir 17.45
Doddi litli og Eyrnastór 17.55 Njósnaraskólinn
18.25 Ofuröndin 18.50 Victorious 19.10 Big
Time Rush 19.35 iCarly (15:25)

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

17.59 Kapteinn Karl
18.11 Grettir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Hvað veistu? - Dönsk geimflaug
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Attenborough - 60 ár í náttúrunni– Viðkvæma Jörð (3:3) (Attenborough - 60 Years in the Wild) Sir David
Attenborough lítur um öxl og veltir fyrir
sér hvaða breytingar hafa orðið á náttúru jarðar síðan hann hóf sjónvarpsferil
sinn fyrir 60 árum.
21.05 Hrúturinn Hreinn (9:20) )
21.15 Hefnd (15:22) (Revenge) Þáttaröð um Amöndu Clarke sem sneri
aftur til The Hamptons undir dulnefninu Emily Thorne með það markmið að
hefna sín á þeim sem sundruðu fjölskyldu hennar.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Spilaborg (5:13) (House of Cards)
23.15 Neyðarvaktin (19:24) (Chicago
Fire) (e) Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi ungra barna.
23.55 Kastljós (e)
00.25 Fréttir
00.35 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
07.10 America‘s Funniest Home Videos
07.35 Everybody Loves Raymond (5:25)
07.55 Cheers (10:22)
08.20 Dr. Phil
09.00 Pepsi MAX tónlist
16.10 The Good Wife (4:23)
17.40 Dr. Phil
18.20 Top Gear USA (13:16)

17.05 Simpson-fjölskyldan (22:22)

19.10 America‘s Funniest Home Videos

17.30 ET Weekend

19.35 Everybody Loves Raymond (6:25)

18.15 Pretty Little Liars (16:22)

19.55 Cheers (11:22)

Dramatískir spennuþættir sem byggðir
eru á metsölubókum eftir Söru Shepard.
19.00 Friends
19.25 Two and a Half Men (19:24)
Það á að halda upp á 11 ára afmæli Jake
sem vanalega væri ekki vandamál nema
systir Judith ákveður að mæta á svæðið.
19.50 Simpson-fjölskyldan
20.10 Hart of Dixie (4:22) Dramatísk
þáttaröð með léttu ívafi um unga stórborgarstúlku sem finnur sjálfa sig og ástina í smábæ í Alabama.
20.55 FM 95BLÖ
21.20 The Lying Game (16:20) Dramatískir spennuþættir um eineggja tvíburasystur sem voru aðskildar við fæðingu.
22.00 The O.C (23:25) Orange-sýsla í
Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar
sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við
kynnumst þeim betur koma hins vegar
leyndarmálin í ljós. Þriðja þáttaröð.
22.45 Hart of Dixie (4:22)
23.25 FM 95BLÖ
23.50 The Lying Game (16:20)
00.35 The O.C (23:25)
01.20 Tónlistarmyndbönd

20.20 Parenthood (8:18) Þetta er

23.40 The Practice (5:21)
01.10 Tónlistarmyndbönd

17.51 Angelo ræður

16.55 Judging Amy (14:24)

23.10 Matarást með Rikku (2:10)
00.25 Cold Case (4:24)

17.38 Töfrahnötturinn

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Golf fyrir alla 21.00
Eldhús meistaranna 21.30 Suðurnesjamagasín

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

þriðja þáttaröðin af Parenthood en
þættirnir eru byggðir á samnefndri gamanmynd frá 1989.
21.10 Hawaii Five-0 (14:24) Steve
McGarrett og félagar handsama hættulega glæpamenn í skugga eldfjallanna á
Hawaii í þessum vinsælu þáttum.
22.00 CSI (21:22) CSI eru einir vinsælustu þættir frá upphafi á SkjáEinum.
22.50 CSI: New York (7:22) Vinsæl
bandarísk sakamálaþáttaröð um Mac
Taylor og félaga hans í rannsóknardeild
lögreglunnar í New York.
23.30 Law & Order (5:18) Bandarískur
sakamálaþáttur um störf rannsóknarlögreglumanna og saksóknara í New York
borg. Ungt par er myrt á götum úti en
fólkið í hverfinu er þögult sem gröfin.
00.20 Shedding for the Wedding (4:8)
01.10 Hawaii Five-0 (14:24)
02.00 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.15 Crowne Plaza
Invitational 2013 (4:4) 11.45 Golfing World
12.35 BMW PGA Championship (2:2) 17.05 PGA
Tour - Highlights (20:45) 18.00 Golfing World
18.50 Crowne Plaza Invitational 2013 (4:4) 22.00
Golfing World 22.50 The Open Championship
Official Film 1972 23.45 ESPN America

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 Kaninn

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÍSLAND Í SUMAR

mest keyptu hjólhý
hý
hýsi
ýsi
si á Ísl
s an
andi
di og í Evrópu.

75% fjármögnun

Premium 560 UKF

Premium 560 UL

Prestige 560 UL

5.790.000

5.790.000

4.890.000

Excellent 495 UFe

Excellent 495 UL

4.595.000

4.545.000

VÍKURVERK - ALLT Í FERÐALAGIÐ!
Opið laugardag 12 til 16 og sunnudag 12 til 16.

VÍKURVERK EHF - VÍKURHVARF 6 - 203 KÓPAVOGUR - SÍMI 557 7720 - WWW.VIKURVERK.IS
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GusGus á Þjóðhátíð í Eyjum í fyrsta skipti

MÁNUDAGSLAGIÐ

Daníel Ágúst segir sveitina ætla að standa undir nafni sem danshvetjandi tónlistarﬂytjendur.

„Það er lagið Always Look on
the Bright Side of Life úr Monty
Python. Ég er með það lag sem
hringitón á símanum mínum líka.
Það fær mig alltaf til að líta á björtu
hliðarnar, hugsa jákvætt og bera
virðingu fyrir umhverfinu, eins og
fólk ætti að gera í meiri mæli.“
Atli Þór Matthíasson, Queen-sérfræðingur

„Við vorum beðnir um að spila og okkur er
það mjög ljúft. Ég hef áður farið á Þjóðhátíð,
þá með Nýdanskri, og það er mjög skemmtileg reynsla að spila fyrir dalinn,“ segir tónlistarmaðurinn Daníel Ágúst.
Daníel Ágúst og félagar í hljómsveitinni
GusGus eru meðal þeirra atriða sem hafa
nú verið staðfest á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum um verslunarmannahelgina en þetta
er í fyrsta skipti sem sveitin stígur á svið á
hátíðinni. „Við erum í góðum gír og ætlum
að láta fólk hrista skankana,“ segir Daníel Ágúst. „Uppistaðan á spilunarlistanum
verður lög af Arabian Horse plötunni okkar
en svo tökum við eldri lög í bland. Við erum

auðvitað í danstónlistargeiranum og munum
standa undir nafni sem danshvetjandi tónlistarflytjendur.“
Önnur stór nöfn sem hafa verið staðfest
fyrir Þjóðhátíð í ár eru Helgi Björnsson,
Bubbi Morthens og Páll Óskar. Sá síðastnefndi verður á dagskrá tvisvar sinnum á
sunnudagskvöldinu, fyrst fyrir brekkusönginn og svo aftur að honum loknum, þegar
hann lokar hátíðinni.
- trs
Í GÓÐUM GÍR Daníel Ágúst og félagar í GusGus
ætla að fá fólk til að hrista skankana um verslunarmannahelgina.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Á TÓNLEIKAFERÐ John

Grant, Jakob
Smári Magnússon, Pétur
Hallgrímsson
og Kristinn
spiluðu
með Sinéad
O´Connor á
tónleikaferðalaginu.

Ekki „fansý“ pakki
heldur hörkuvinna

Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin ykkar
www stod2 is/vild
núna á www.stod2.is/vild

20

Trommuleikarinn Kristinn Snær Agnarsson hefur spilað með Íslandsvininum
John Grant á um 40 tónleikum um Evrópu og víðar á þessu ári.
„Það er rosalega gaman að fá að
koma á alla þessa staði og spila
fyrir svona mikið af fólki,“ segir
trommuleikarinn Kristinn Snær
Agnarsson.
Hann er staddur á Íslandi í
tveggja vikna hléi frá tónleikaferðalagi um heiminn með bandaríska tónlistarmanninum og
Íslandsvininum John Grant. Þeir,
ásamt bassaleikaranum Jakobi
Smára Magnússyni og gítarleikaranum Pétri Hallgrímssyni, eru
að kynna nýjustu plötu Grants,
Pale Green Ghosts, sem var tekin
upp hér á landi.
Aðspurður segir hann viðtökurnar hafa verið rosalega góðar
en þeir hafa spilað á um fjörutíu
tónleikum í heildina. Ferðalagið
hófst í Evrópu um miðjan apríl
og eftir það var förinni heitið til
New York. Í maí spiluðu þeir svo
í þrjár vikur á Írlandi, Englandi
og í Skotlandi.
Tónlistarmaðurinn Ásgeir
Trausti hitaði upp fyrir þá á tónleikaferðinni um Bretlandseyjar.

20% afsláttur af
fatahreinsun.

AFSLÁTTUR

15

AFSLÁTTUR

FÍTON / SÍA

15% afsláttur af
vörum á bilinu
10.000 – 400.000 kr.

10

AFSLÁTTU

R

10% afsláttur ef
verslað er fyrir
2.000 kr. eða meira.

Gaman að spila með Sinéad O´Connor
Kristinn Snær segir hápunkt ferðalagsins hafa verið í Dublin þegar Sinéad
O´Connor, sem er gestasöngkona á plötu Grants, kom upp á svið og söng
með þeim fimm lög. „Það var viss hápunktur fyrir okkur alla að fá svona
heimsfræga söngkonu til að syngja með okkur. Svo skrifaði hún afskaplega
fallega um okkur á bloggið sitt,“ segir hann.

„Hann stóð sig eins og hetja og
fékk mjög góðar viðtökur. Þeir
seldu heilmikið af plötum og
bolum eftir tónleikana og náðu
örugglega að opna á stóran aðdáendahóp.“
Tónleikaferðalaginu lauk svo
með spilamennsku í sjónvarpsþætti Jools Holland hjá BBC.
„Það var mjög skemmtilegt. Það
voru flott bönd sem voru að spila
á sama tíma eins og Low, sem var
alveg æðislegt.“
Að hvíldinni á Íslandi lokinni
halda þeir félagar til Skandinavíu
og spila á fernum tónleikum. Eftir
það tekur við tónleikaferð um
Bandaríkin og spilamennska á
hinum ýmsu tónlistarhátíðum, þar
á meðal á Hróarskeldu í Danmörku.

Aðspurður segir K ristinn
Snær tónleikaferðina vera það
lengsta sem hann hefur komist
á ferli sínum til þessa. „En þetta
er hörkuvinna og langir dagar.
Þetta er ekkert partí og afslöppun og skemmtilegheit. Stundum hefur maður ekki tíma til að
borða fyrir gigg og við rótum
og stillum upp sjálfir, þannig að
þetta er ekki „fansý“ pakki eins
og hjá The Rolling Stones,“ segir
hann.
Hann viðurkennir að það sé
erfitt að vera fjarri fjölskyldu
og ástvinum í svona langan tíma.
„En þetta er tækifæri sem býðst
kannski einu sinni á ævinni. Þá
er bara að hrökkva eða stökkva.“
freyr@frettabladid.is

KR-stúlkur í kvikmyndaþema
Nýstofnað kvennaráð KR í fótbolta vill gera kvennaboltanum hærra undir höfði.
„Við viljum að stúlkunum verði gert
jafnhátt undir höfði og strákunum,“
segir Margrét Hafsteinsdóttir hjá
nýstofnuðu kvennaráði KR í fótbolta.
Kvennaráðið ætlar að láta búa til
átta auglýsingaplaköt í sumar með
kvikmyndaþema þar sem leikmenn
meistaraflokks KR í kvennaboltanum sitja fyrir. Nú þegar hafa verið
gerð tvö plaköt, þar af eitt í anda
myndarinnar Django Unchained.
Einnig verður gert myndband þar
þjóðþekktir einstaklingar koma við
sögu. Allir sem tengjast plakötunum og myndbandinu eru í sjálfboðavinnu. Ljósmyndarinn Ari Magg,
förðunarmeistarinn Fríða María
Harðardóttir og þeir Samúel Bjarki
Pétursson og Gunnar Ólafsson hjá
framleiðslufyrirtækinu True North
eru á meðal þeirra sem leggja sitt af
mörkum.
„Við vorum nokkrir foreldrar sem

➜ Fjáröflunarkvöld kvennaráðsins var haldið í Salthúsinu
á miðvikudagskvöld og mættu
á annað hundrað manns.
tókum okkur saman eftir spjall
um hversu lítið okkur fannst
kvennaknattspyrnunni sinnt.
Þetta byrjaði sem lítill bolti
sem tók að rúlla,“ segir Margrét. „Stjórn KR tók okkur vel og
okkur var strax fenginn ákveðinn sess innan félagsins. Það er
ekki í mörgum félögum þar sem
er haldið eins heilsteypt utan um
þessi mál.“
-fb
STYÐJA KVENNABOLTANN Kvennaráð KR vill að kvennaboltanum sé
betur sinnt. Plakat í anda Django
Unchained hefur vakið athygli.

TAKTU SKREFIÐ

SKAPAÐU ÞÍNA EIGIN FRAMTÍÐ
NÁMSBRAUTIR Á HAUSTMISSERI
UMSÓKNARFRESTUR TIL 3. JÚNÍ

Á GRUNNSTIGI
Leiðsögunám á háskólastigi
Staðnám - fjarnám

Viðurkenndur bókari
Nám í undirstöðuatriðum hugrænnar atferlismeðferðar
Nám til löggildingar fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala

Á FRAMHALDSSTIGI
NÝTT Handleiðslufræði - Eins árs nám í faghandleiðslu, kenningum og handleiðslutækni

Fjölskyldumeðferð - nám á meistarastigi
Hugræn atferlismeðferð: eins árs þverfaglegt, hagnýtt nám
Sérnám í hugrænni atferlismeðferð: tveggja ára nám fyrir sálfræðinga og geðlækna

NÁMSLÍNUR ÁN EININGA
NÝTT Alhliða þjálfun í klínískri dáleiðslu
Biðlisti

NÝTT Leiðtogahæfni - Leið að aukinni sjálfsþekkingu og árangursríkri stjórnun

Umsóknarfrestur til 6. september

525 4444
endurmenntun.is

sími

Námsráðgjöf og upplýsingar:

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Útvarpsmaðurinn Auðunn Blöndal
hélt sitt árlega búningapartí um
helgina og er óhætt að fullyrða að
gestirnir hafi lagt mikinn metnað i
búningaval fyrir kvöldið. Gestgjafinn
sjálfur og tónlistarmaðurinn Sverrir
Bergmann voru klæddir sem Fróði og
Sámur úr Hringadróttinssögu. Sverrir
Þór Sverrisson lét sig að sjálfsögðu
ekki vanta, en hann mætti ásamt
konu sinni í gervi Bósa ljósár og
Vidda úr teiknimyndunum Toy Story.
Það var hins vegar
markaðsmaðurinn
Jón Gunnar Geirdal
sem vann búningakeppnina í ár er hann
klæddi sig upp
sem Tom Cruise
úr myndinni
Rock of Ages.

Meiri Vísir.

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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Árlegt búningapartí

LÍFIÐ
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Fékk vegstiku í gjöf frá
flokksbræðrum
Ragnheiður Elín Árnadóttir, nýr
iðnaðar- og viðskiptaráðherra, fékk
fyrstu gestina frá heimaslóðunum til
sín í ráðuneytið á föstudag. Gestirnir
voru bæjarstjóri Reykjanesbæjar,
Árni Sigfússon, og formaður bæjarráðs, Böðvar Jónsson. Þeir færðu
ráðherranum heldur óvenjulega
gjöf, gula vegstiku ásamt blómum.
Stikunni fylgdi einnig limra í
mörgum erindum, sem samin var um
Ragnheiði. Það er nefnilega þannig
að í upphafi ársins lenti Ragnheiður
í því óhappi að keyra út af í Suðursveit. Þá ók hún niður stikuna, sem
þeir félagarnir hafa nú fært henni á
nýjan leik og segja hana hafa verið
vegvísi góðan í kosningabaráttu Sjálf- þeb
stæðisflokksins.
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Mest lesið
1 „Gæti samið þetta á klukkutíma”
2 Lýst eftir Aroni Geir
3 Tugir kysstust á lestarstöð
4 Tim Duncan að skilja við eiginkonuna
5 Íslendingar drepa langreyðar í
útrýmingarhættu og nota í hundafóður
6 Fleiri Vals-martraðir hjá Keﬂvíkingum?
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